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Sammanfattning 

Aktiebolagslagen (2005:551) reglerar samtliga aktiebolag. Spannet mellan 

aktiebolagen är dock väldigt stort, från det börsnoterade bolaget med stor 

omsättning och flertalet anställda till det lilla enmansaktiebolaget med en 

blygsam omsättning. Att aktiebolagslagen har ett stort och brett område att 

täcka in öppnar för problem, inte minst för mindre aktiebolag såsom få-

mansbolag.  

Huvudregeln inom aktiebolagsrätten är att aktier ska kunna överlåtas och 

förvärvas fritt. Rättigheten att fritt kunna överlåta aktier kan bli illusorisk 

för aktieägare i fåmansbolag av den anledningen att det i regel inte finns nå-

gon marknad för ett fåmansbolags aktier. 

Aktiebolagslagens bestämmelser vad gäller exitmöjligheter är svårtillämpa-

de och komplicerade, inte minst för fåmansbolag. Aktieägare i ett fåmansbo-

lag behöver andra möjligheter till att kunna utträda ur bolaget samtidigt som 

en skälig ersättning för aktierna erhålls. Aktiebolagslagens exitmöjligheter 

är inte tillfredställande för fåmansbolag utan behöver en förändring för att 

kunna tillfredställa de behov som aktieägare i ett fåmansbolag har.  

 

 

 

 

 



 

 

Bachelor´s Thesis in company law 

Titel: Exitmöjligheter från ett fåmansbolagsperspektiv 

Author: Jonathan Karlsson 

Tutor: Hanna Almlöf 

Date:  2010-05-12 

Subject terms  Exit rights, articles of association, shareholder agreement, closely held     

company 

Abstract 

The Swedish Companies Act has to cover all registered companies, from the company 

listed on the stock exchange market with a large turnover to the small nonlisted compa-

ny with a modest turnover. This opens up for problems, not least for closely held com-

panies. 

The main principle within Swedish company law is that stock shares are to be trans-

ferred and acquired freely. In closely held companies the right to transfer stock shares 

can sometimes be illusive because there is no market for the shares.  

The Swedish Company Act in terms of exit rights is difficult and complicated to apply 

for closely held companies. Shareholders in closely held companies therefore have a 

need to find other ways to withdraw from the company and at the same time receive an 

appropriate compensation for the shares. The Swedish Company Acts exit rights is not 

sufficient for closely held companies and therefore needs a reform to satisfy the needs 

for closely held companies.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inom svenskt näringsliv finns cirka 900 000 företag.
1
 Av dessa är cirka 350 000 aktie-

bolag.
2
 Företagare väljer många gånger att driva företag i aktiebolagsform, kanske 

främst av den anledningen att aktieägarnas ansvar och risk begränsas till satsat kapital i 

bolaget. I Sverige delas aktiebolag in i två kategorier; privata och publika aktiebolag. 

De privata aktiebolagen utgör den vanligaste kategorin av bolag, 99 % av de företag 

som regleras av aktiebolagslagen. De publika aktiebolagen är de bolag som kan sprida 

sina aktier på börs eller via annonsering. De privata aktiebolagens ägarkrets utgörs 

många gånger av en familj eller kompanjoner med en affärsidé de vill förverkliga. Des-

sa små, onoterade och ofta förekommande familjeägda aktiebolagen benämns oftast 

som enmans- eller fåmansbolag. Den viktigaste skillnaden mellan kategorierna av ak-

tiebolag är att de publika, tillskillnad  mot de privata, har rätt att bjuda in allmänheten 

till att teckna och förvärva aktier och andra värdepapper som ges ut av bolaget. De 

publika aktiebolagen har även strängare krav vad gäller aktiekapitalets storlek.
3
 

Uppsatsen är skriven med utgångspunkt i fåmansbolag då detta sätt att driva bolag på ett 

tydligt sätt framhäver den problematik som uppkommer då aktiebolagslagen (2005:551) 

tillämpas på samtliga aktiebolag, oavsett storlek. Jämförelsevis finns handelsbolaget 

vars regler återfinns i Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. Fåmansbolag 

har likheter med handelsbolaget, många gånger få ägare med inte bara ett vinst och ut-

delningsintresse. Ägare i fåmansbolag och handelsbolag arbetar i regel inom bolaget. 

Bolagets existens är beroende av att ägarna arbetar inom bolaget, samtidigt som ägarna 

är beroende av att bolaget generar vinst som kan betalas ut i form av lön.  

Exitmöjligheter är möjligheter för aktieägare att avyttra sitt aktieinnehav. Frågor som 

uppkommer är hur dessa möjligheter tillämpas eller kan tillämpas, med lagen, bolags-

ordningen eller aktieägaravtalet som plattform. Principen om att en aktieägare fritt ska 

kunna överlåta sina aktier är grundläggande för det aktiebolagsrättsliga systemet. Ibland 

                                                 
1
 Bolagsverket, http://bolagsverket.se/om_bolagsverket/statistik/index.asp, hämtat 2010-05-04. 

2
 Bolagsverket, http://bolagsverket.se/om_bolagsverket/statistik/index.asp, hämtat 2010-05-04. 

3
 Prop. 2004/05:85, s. 198. 
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kan det dock vara motiverat att göra undantag från denna princip. I fåmansbolag är 

många gånger ägarnas engagemang i bolaget av stor vikt, av den anledningen är det vik-

tigt att ägarkretsen inte förändras. Både fåmansbolag och handelsbolag har ett behov av 

att kunna förhindra oönskade överlåtelser av ägandet.
4
 Rättigheten att det står varje ak-

tieägare fritt att överlåta sina aktier kan inskränkas genom hembuds-, förköps- och sam-

tyckesklausuler för att underlätta för fåmansbolag att kontrollera ägandekretsen.  

Fåmansbolagets aktier är, tillskillnad mot det börsnoterade bolagets, inte avsedda att 

omsättas på en öppen marknad, vilket leder till svårigheter och begränsningar för aktie-

ägare i fåmansbolag att avyttra sina aktier och på så sätt avveckla sitt engagemang i bo-

laget. Den enskilde aktieägaren hamnar i en beroendeställning till de andra ägarna. Ak-

tieägaren är beroende av vad de andra ägarna är beredda att erlägga för köpesumma för 

aktierna.
5
 Detta innebär att det måste finnas möjligheter för aktieägare att avveckla sitt 

engagemang i bolaget på skäligt vis.              

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att utifrån ett fåmansbolagsperspektiv redogöra för och utreda de 

exitmöjligheter som uppställs i aktiebolagslagen i relation till hur de kan användas i ak-

tieägaravtal. Syftet är även att utreda om exitmöjligheterna i aktiebolagslagen är tillfred-

ställande ur ett fåmansbolagsperspektiv, eller om de behöver en förändring i lag alterna-

tivt om de ska regleras med bolagsordningen och/eller aktieägaravtal.     

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen är avgränsad till kategorin privata aktiebolag. Inom denna kategori har upp-

satsförfattaren valt att avgränsa sig till fåmansbolag. Fåmansbolag finns även inom ka-

tegorin publika aktiebolag men kommer inte behandlas i uppsatsen. Fåmansbolag defi-

nieras i avsnitt 2.2.1. Uppsatsen är avgränsad till fåmansbolag, dock kommer jämförel-

ser ske mot handelsbolag. Uppsatsförfattaren har valt avgränsningen till fåmansbolag av 

den anledningen att aktieägare i fåmansbolag kan drabbas av en inlåsningseffekt när de 

vill avyttra sitt aktieinnehav och på så sätt inte ha någon hjälp av de exitbestämmelser 

                                                 
4
 Prop. 2004/05:85, s. 250. 

5
 Kansmark, Jan, Roos, Carl Martin, Aktieägaravtal, andra upplagan, Norstedts Juridik, 1994, s. 24. 
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som finns i aktiebolagslagen utan måste hitta andra lösningar för att kunna avyttra akti-

erna till ett skäligt pris. 

I uppsatsen står möjligheter till utträde ur bolaget i fokus, möjligheter för aktieägare att 

avyttra sitt aktieinnehav till ett skäligt pris. Därav kommer exitmöjligheter genom aktie-

ägaravtal fokusera på möjligheter för aktieägare att genom inlösen av aktier, likvidation 

av bolaget och skapande av en inre marknad utträda ur bolaget. Problematiken som 

uppstår vid tillämpning av exitklausuler och exitmöjligheter avspeglas tydligt i fåmans-

bolag, dock är det inte själva klausulerna eller möjligheterna i sig som är problemet. 

Inre marknad kommer förklaras i avsnitt 4.3.1. Dessa alternativ är de som står till förfo-

gande för den enskilde aktieägaren som vill utträda ur bolaget när det förutsätts att det 

inte finns någon marknad för aktierna i ett fåmansbolag.  

Jämförelser vad gäller exitmöjligheter och exitklausuler kommer ske mellan alternativ 

som uppställs genom lag, i bolagsordning och alternativ som ges via reglering i aktie-

ägaravtal.      

I uppsatsen redogörs och utreds aktieägaravtal, fokus kommer dock ligga på klausuler 

som behandlar kontrollen av ägandekretsen och klausuler om exitmöjligheter.  

Överlåtelsebegränsningar som inskränker möjligheten att fritt överlåta aktier i form av 

hembuds-, förköps- och samtyckesklausuler kommer inte behandlas ingående i denna 

uppsats. Dessa klausuler är aktuella för möjligheten till att utträda ur bolaget men då det 

i uppsatsen förutsätts att det inte finns någon marknad för aktierna i ett fåmansbolag har 

möjligheten till utträde med hjälp av dessa klausuler ingen verkan för den enskilde ak-

tieägaren. Av den anledningen är inte överlåtelsebegränsningar i form av hembud-, för-

köp och samtyckesklausuler av intresse för problemområdet i uppsatsen.  Överlåtelse-

begränsningar kommer nämnas i samband med exitmöjligheter genom avtals reglering, 

men kommer inte behandlas ingående. 

När det står klart att en aktieägare kan lösa in sina aktier uppstår frågan hur aktierna 

skall värderas och hur en eventuell inlösen ska finansieras. Värderingen av bolagets ak-

tier är avgörande för hur stor ersättning den part som löser in aktierna ska utfå. Be-

stämmandet av lösenbeloppets storlek och värderingen av företaget och dess tillgångar 
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är en viktig del vid inlösen av aktier men kommer av utrymmesskäl inte behandlas i 

uppsatsen. 

Minoritetsskyddet delas upp i minoritetsskyddsregler och minoritetsrättighetsregler som 

bland annat används av Nial och Johansson i Nials Svensk associationsrätt.
6
 Skyddsreg-

lerna och rättighetsreglerna kommer inte behandlas uttömmande utan behandlas utifrån 

ett fåmansbolags perspektiv. Minoritetsskydd och minoritetsrättigheter redogörs och 

förklaras allmänt. Fokus kommer ligga på minoritetsrättigheter då det är under denna 

kategori som exitmöjligheterna behandlas, men för att få en klar bild och förståelse 

kommer även minoritetsskyddsregler behandlas överskådligt då uppsatsförfattaren anser 

att en övergripande bild är nödvändig för förståelsen. 

1.4 Metod och material 

I uppsatsen används olika metoder, deskriptiv och problemorienterad metod. Den de-

skriptiva metoden används för att redogöra och förklara de för uppsatsen centrala be-

grepp som är nödvändiga för att förstå uppsatsens problemformulering. För att kunna 

analysera material måste materialet i första hand beskrivas. Den deskriptiva metoden 

används för att identifiera och inhämta material, för att sedan användas till att urskilja 

vilket material som är väsentligt för problemområdet i uppsatsen.
7
 Exitmöjligheter en-

ligt lag och bolagsordningen kommer jämföras mot exitklausuler i aktieägaravtal. För 

att få uppsatsen analytisk används den problemorienterade metoden genom att aktiebo-

lagslagens och bolagsordningens innehåll respektive aktieägaravtalens klausulers för- 

och nackdelar, samt argument för och emot ställs mot varandra.
8
  

I uppsatsen används traditionella rättskällor utifrån en hierarkisk juridisk metod med 

lagtext, förarbeten och doktrin. Rättspraxis har i uppsatsen förbigåtts som källa på grund 

av att merparten av tvister som uppkommer inom problemområdet löses internt mellan 

ägarna eller går till skiljedom och därmed ej blir offentliga. I första hand används lag-

                                                 
6
 Johansson, Svante, Nials Svensk associationsrätt i huvuddrag, nionde upplagan, Norstedts Juridik, 2007, 

s. 146 ff, 196. Se även Beyer och Båvestam i,  red: Svernlöv, Carl, Aktiebolagslagens minoritetsskydd, 

nr. 7, Iustus förlag, 2008, s. 13 ff. 

7
 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, andra 

upplagan, Norstedts Juridik, 2007, s. 66. 

8
 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s. 29. 
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text och förarbeten. De förarbeten som använts är propositioner och offentliga utred-

ningar. Vägledning har även hämtats från doktrin och artiklar inom problemområdet. 

Till den deskriptiva delen av uppsatsen har lagtext varit utgångspunkten men förarbeten 

och doktrin har använts för att utveckla och skapa förståelse för det behandlade pro-

blemområdet. I uppsatsens analysdel har materialet som använts till stora delar varit 

doktrin som behandlar problematiken med exitmöjligheter.      

1.5 Disposition 

I kapitel 2 behandlar uppsatsförfattaren olika bolagsformer och exitproblematiken, där 

även minoritesskyddet behandlas för att förenkla förståelsen för kapitel 3. I kapitel 3 

behandlas de olika möjligheterna som aktiebolagslagen ställer upp för att kunna utträda 

ur bolaget, utgångspunkt är lagtext som sedan utvecklas och kommenteras med hjälp av 

lagkommentarer. Kapitel 4 behandlar de möjligheter som en aktieägare har för att skapa 

exitmöjligheter genom reglering i avtal, bolagsordning och aktieägaravtal. I kapitel 5 

kommer det som behandlats i kapitel 3 och 4 diskuteras för att se om aktiebolagslagens 

exitbestämmelser är tillfredställande ur ett fåmansbolagsperspektiv, eller om en re-

glering i bolagsordningen och/eller aktieägaravtal är att föredra. I kapitel 6 ges samman-

fattade slutsatser och tankar.   
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2 Bolagsformer och exitproblematiken 

2.1 Allmänt 

Reglerna för aktiebolag återfinns i aktiebolagslagen. Lagen ska tillämpas på såväl stora 

börsnoterade aktiebolag, med många ägare, som på små enmansaktiebolag. Spannet 

mellan de olika bolagen är stort vilket innebär att aktiebolagslagen har ett omfattande 

område att täcka in. Aktieägarna tillåts i begränsad utsträckning att reglera aktiebolagets 

regler via bolagsordningen. Denna begränsning i tillämpningen har fått den innebörden 

att många aktieägare i små bolag väljer att komplettera aktiebolagsreglerna med aktie-

ägaravtal.
9
 Lagen tar inte hänsyn till att behovet av minoritetsskydd skiljer sig från bo-

lag till bolag.
10

 Problematiken för fåmansbolag är många gånger att samma lag tilläm-

pas på samtliga aktiebolag. 

Aktieägare i ett fåmansbolag kan liknas vid bolagsmännen i ett handelsbolag.
11

 Trots 

denna liknelse regleras fåmansbolag utifrån aktiebolagslagen, vilket kan öppna upp för 

tillämpningsproblem. I doktrinen framhålls att aktiebolagslagens bestämmelser i huvud-

sak är till nytta för aktiebolag med många ägare samt att då aktieägaravtal är vanliga 

inom fåmansbolag uppkommer frågan om aktiebolagslagen är tillfredställande för små 

bolag.
12

 

Den kanske främsta anledningen till att driva verksamhet i aktiebolagsform är att aktie-

ägare inte åtar sig någon risk utöver att förlora satsat kapital. Enligt 1 kapitlet 3 § aktie-

bolagslagen har inte aktieägare något personligt betalningsansvar för bolagets förplik-

telser, vilket kan jämföras mot handelsbolaget, 2 kapitlet 20 § 1 st. lag om handelsbolag 

och enkla bolag, där delägarna svarar personligen och solidariskt för bolagets förpliktel-

ser. Aktiebolagsformen kan ses som en riskbegränsning, vilket möjliggör en ihopsam-

ling av kapital från flera olika investerare. Även enmans- och fåmansbolag drivs i aktie-

                                                 
9
 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, andra upplagan, Norstedts Juridik, 2007, s.79. 

10
 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 11. 

11
 Prop. 2004/05:85, s. 250. 

12
 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 56, se även Neville i Krüger Andersen, Paul, Clausen, Nis Jul, 

Skog, Rolf, Shareholder conflicts, första upplagan, forlaget Thomson A/S, 2006, s. 94 
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bolagsform vilket indikerar att även mindre bolag har ett behov av att driva verksamhet 

utan personligt ansvar från ägarnas sida.
13

      

2.2 Fåmansbolag 

2.2.1 Begreppet fåmansbolag  

Fåmansbolag är en typ av aktiebolag. Inom litteratur och förarbeten används även be-

greppet fåmansföretag
14

, men i uppsatsen kommer begreppet fåmansbolag användas 

konsekvent. Aktiebolagslagen ger ingen definition av fåmansbolag. Ledning kan dock 

hämtas från 56 kapitlet 2 § inkomstskattelagen där ett fåmansbolag definieras som bland 

annat ett aktiebolag med fyra eller färre ägare, som äger så många aktier eller andelar att 

de tillsammans har mer än hälften av rösterna eller andelarna i bolaget. Vägledning till 

definitionen av fåmansbolag kan även hämtas i förarbeten där ett fåmansföretag anses 

föreligga om röstetalet för aktierna i ett svenskt aktiebolag innehas till mer än hälften av 

fyra eller färre fysiska personer. Aktier som ägs av en person och hans närstående anses 

ägda av en fysisk person.
15

 I SOU 1975:54 definieras fåmansbolaget som ett bolag vars 

aktier till huvudsaklig del ägs eller innehas av en fysisk person eller ett fåtal fysiska per-

soner där avgörande för bedömningen bör vara att en viss grupp personer, besläktade el-

ler ej, har den faktiska beslutanderätten i bolaget.
16

 

Sammantaget kan sägas att med fåmansbolag menas små bolag som har ett begränsat 

antal delägare med en liten omsättning och få anställda.
17

   

2.2.2 Problem som kan uppstå i fåmansbolag 

Grundläggande för aktiebolagsrätten är att aktier ska kunna överlåtas eller förvärvas 

fritt, 4 kapitlet 7 § aktiebolagslagen. Den fria överlåtbarheten innebär att ägarkretsen i 

bolaget kan genomgå förändringar utan att för den skull påverka den löpande verksam-

heten. Förenklat sett är det en aktieägare som ersätts mot en ny, kapitalet som en gång 

                                                 
13

 Jämför med SOU 1978:66, Andelsbolagslag,  s. 117-118. 

14
 Prop. 1999/2000:15, s. 36 ff. Se även Sund, Lars-Göran, generationsskifte av små och medelstora fa-

miljeägda aktiebolag, Iustus förlag, 2001, s. 149. 

15
 Prop. 1999/2000:15, s. 36. 

16
 SOU 1975:54, Fåmansbolag, s. 173-174. 

17
 Jämför med SOU 2009:34, förenklingar i aktiebolagslagen m.m., s. 150. 
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satsats i bolaget är dock fortfarande kvar. Principen skapar kontinuitet i bolagets verk-

samhet. Den fria överlåtbarheten leder till att aktierna innehas av den som värderar akti-

erna högst.
18

  

Principen om fri överlåtelse av aktier i aktiebolagslagen utgör ett viktigt skydd för mi-

noritetsaktieägare. Om till exempel en minoritetsägare utsätts för förtryck från majorite-

tens sida, eller helt enkelt bara vill avyttra sitt ägande innebär denna reglering att mino-

ritetsägaren fritt kan överlåta sin aktiepost. Reglering utgör inga problem i  bolag med 

flertalet aktieägare då aktieägandet inte har någon speciell anknytning till just en viss 

person. Överlåtande av aktier i börsnoterade bolag innebär i regel inte heller några pro-

blem då bolagets aktier är ämnade för att omsättas på en öppen marknad.
19 

 Aktieinne-

hav i börsbolag är ofta att se som en kapitalplacering. 

Förhållandet i fåmansbolag skiljer sig i detta avseende avsevärt. Som nämnts tidigare 

finns en beroendeställning mellan fåmansbolaget och aktieägarna, ägarna deltar i regel i 

bolagets verksamhet på ett aktivt sett. De har även i regel en beroendeställning sins-

emellan då fåmansbolaget många gånger bygger på ett nära personligt förhållande mel-

lan ägarna, där deras egenskaper och kunskaper är centrala för bolagets existens och 

ekonomiska stabilitet. Aktieägare i ett fåmansbolags har därav ett intresse av att för-

hindra att aktier överlåts eller förvärvas av utomstående parter eller konkurrerande par-

ter. Principen om aktiers fria överlåtbarhet tillser inte fåmansbolags behov.
20

 

I många fåmansbolag finns vid grundandet av bolaget tanken om att det ska råda en för 

all framtid bestående bindning mellan grundarna, som även ska gälla för senare i bola-

get inkomna delägare. En utomståendes inträde i bolaget kan komma att få oönskade 

konsekvenser. Risk finns att den utomstående nya delägaren inte kan ersätta de egen-

skaper och den funktion i bolaget som den förre ägaren haft. Fåmansbolaget bygger som 

tidigare nämnts på ett aktivt deltagande i bolaget från aktieägarnas sida. En ny potentiell 

ägare kan komma att se aktieinnehavet som en kapitalplacering och därmed räknar han 

inte med att deltaga aktivt i bolaget, utan eftersträvar att få så hög vinstutdelning som 

möjligt på sitt aktieinnehav. Detta får sättas i relation till huvudidén om att ägarna i ett 

fåmansbolag deltar aktivt i bolagets förvaltning och verksamhet. För fåmansbolags äga-

                                                 
18

 Prop. 2004/05:85, s. 250. 

19
 Kansmark, Roos, Aktieägaravtal, s. 64. 

20
 Ibid.  
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re är det vanligt att bolagets vinst tas ut i form av lön eller andra förmåner såsom exem-

pelvis pension istället för vanlig vinstutdelning.
21

          

2.3 Handelsbolag 

2.3.1 Allmänt 

Handelsbolagsformen är i första hand tänkt för bolag med få delägare där stor betydelse 

fästs vid vilka delägare som ingår i ägarkretsen.
22

 Lag om handelsbolag och enkla bolag 

är den lag som reglerar handelsbolaget. Lagen är till stor del dispositiv men innehåller 

ett fåtal tvingande bestämmelser. Enligt 1 kapitlet 1 § lag om handelsbolag och enkla 

bolag bildas ett handelsbolag när två eller flera fysiska och/ eller juridiska personer av-

talar om att utöva gemensam näringsverksamhet i bolagsform och bolaget är registrerat i 

handelsregistret. Handelsbolagsformen innebär stor avtalsfrihet för bolagsmännen, deras 

inbördes rättigheter och skyldigheter bestäms genom avtal. Ett handelsbolag utgör en 

juridisk person som kan förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter. Enligt 1 kapitlet 

4 § lag om handelsbolag och enkla bolag kan handelsbolaget föra talan inför domstol 

och andra myndigheter. Huvudregeln för handelsbolag är att varje bolagsman har rätt att 

delta i förvaltningen samt att var och en företräder bolaget. För att en ny bolagsman ska 

få träda in i bolaget krävs samtliga bolagsmäns samtycke. Nytillkommen bolagsman 

svarar för samtliga förbindelser ingångna av bolaget oavsett om de ingåtts före eller ef-

ter inträdet i bolaget. Som nämnts tidigare svarar bolagsmännen personligen och solida-

riskt för bolagets förpliktelser.
23

 

2.3.2 Möjligheter till utträde för bolagsman  

 Relationen mellan bolagsmännen i handelsbolag styrs av det bolagsavtal som upprättas. 

Bolagsavtalet kan träffas för bestämd tid, obestämd tid eller över en bolagsmans livstid. 

Träffas avtalet för obestämd tid kan en bolagsman välja att säga upp avtalet när helst 

han vill, innebörden av uppsägning blir att bolaget ska träda i likvidation sex månader 

efter uppsägningen. Enligt 2 kapitlet 24 § lag om handelsbolag och enkla bolag  övergår 

                                                 
21

 SOU 1978:66, Andelsbolagslag, s. 120-121. 

22
 Catarina af Sandeberg, lagkommentar från karnov, kommentar till 2:2 lag om enkla bolag och handels-

bolag, punkt 12.  

23
 Se andra kapitlet lag om handelsbolag och enkla bolag, paragraf 1,2,3,17,20,22.  
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avtal som sluts över en bestämd tid till att bli ett avtal över obestämd tid om bolagets 

verksamhet fortsätter efter utgången av den bestämda tiden. Rättigheten att säga upp av-

tal som ingåtts på obestämd tid är tvingande, men bolagsmännen kan avtala fritt om 

uppsägningstiden.
24

  

En bolagsman kan på begäran kräva att bolaget ska träda i likvidation om någon annan 

bolagsman väsentligen har åsidosatt sina skyldigheter som följer av bolagsavtalet eller 

om det finns någon annan viktig grund för bolagets upplösning, 2 kapitlet 25 § lag om 

handelsbolag och enkla bolag. Bolagsmännen har dock möjligheten att, när likvidation 

ligger för handen enligt ovan, avtala om att den bolagsman som väsentligen åsidosatt 

sina skyldigheter ska utträda ur bolaget istället för att bolaget ska träda i likvidation. 

Avtalas inget kan övriga bolagsmän om de är ense utesluta den bolagsman till vilken 

likvidationsgrunden är att hänföra istället för att bolaget träder i likvidation. Uteslutande 

bolagsman ska då erhålla ett lösenbelopp som motsvarar det belopp som skulle erhållits 

vid ett bolagsskifte, 2 kapitlet 29-30 §§ lag om handelsbolag och enkla bolag.  

2.4 Särskilt om minoritetsskydd 

2.4.1 Allmänt 

Aktiebolagslagen bygger på majoritetsprincipen, att bolaget ska följa den mening som 

fått flest röster. Majoriteten får makten att bestämma vad som är bäst för bolaget. Prin-

cipen motiveras med att en beslutskraftig och effektiv förvaltning upprätthålls. Lika vik-

tigt är det att det finns regler för minoriteten att tillgå för att skydda sina intressen. Utan 

skydd för minoriteten skulle inte aktiebolaget som samverkandeform utnyttjas fullt ut. 

Investerare skulle inte våga satsa kapital i ett bolag om investeringen innebär att inve-

steraren intar en minoritetsställning utan minoritetsskydd, vilket skulle vara alltför risk-

fyllt. Lagstiftaren måste göra en avvägning mellan å ena sidan majoritetens intressen 

och å andra sidan minoritetens intressen för att undvika att missbruk uppstår.
25

 

Som tidigare nämnts är aktiers fria överlåtbarhet en grundläggande princip. Principen 

anses utgöra en del av aktiebolagslagens minoritetsskydd. Rättigheten gör det möjligt 

                                                 
24

 Catarina af Sandeberg, lagkommentar från karnov, kommentar till 2:24 lag om enkla bolag och han-

delsbolag, punkt 39.  

25
 Skog, Rolf, Rhodes aktiebolagsrätt, tjugoförsta upplagan, Norstedts Juridik, 2006, s. 234. 
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för en minoritets aktieägare att lämna bolaget om ägaren är missnöjd med hur majorite-

ten använder sin makt i bolaget.
26

 Detta framhålls som det yttersta minoritetsskyddet, att 

”rösta med fötterna”.   

Fortsättningsvis kommer regleringen kring minoriteten delas upp i minoritets-

skyddsregler och minoritetsrättighetsregler.  

2.4.2 Minoritetsskyddsregler 

Minoritetsskyddsreglerna är de regler i aktiebolagslagen som skyddar minoriteten av 

aktieägare, utan att minoriteten för den skull behöver vidta några åtgärder. Majoriteten 

är tvungen att ta hänsyn till dessa regler när de agerar i bolagets intresse.
27

 Till de vikti-

gaste minoritetsskyddsreglerna hör generalklausulerna och likhetsprincipen. Till denna 

kategori räknas även skyddsreglerna om bolagets verksamhet och dess föremål, samt 

skyddsregler inför och under bolagsstämma.
28

 Någon vidare behandling av dessa 

skyddsregler kommer ej ske i uppsatsen på grund av utrymmesskäl, men dessa skydds-

regler har dock nämnts för att påvisa att övervägande antalet regler i aktiebolagslagen 

kan ses som ett uttryck att, från lagstiftarens sida, skydda en minoritet.
29

  

2.4.3 Minoritetsrättighetsregler 

Minoritetsrättighetsreglerna är de regler i aktiebolagslagen som, tillskillnad mot minori-

tetsskyddsreglerna, kräver agerande från minoritetens sida för att kunna tillämpas. Rät-

tighetsreglerna kan inte tillämpas av alla minoritetsägare, utan ställer olika krav på ak-

tieinnehav för att kunna tillämpas.
30

  

Gränsen vid ägande av en tiondel av aktierna är central för många viktiga rättigheter för 

minoriteten. En aktieägare som innehar minst en tiondel av samtliga aktier har rätt att 

kräva viss utdelning, viss andel av den utdelningsbara vinsten för året, 18 kapitlet 11 § 

aktiebolagslagen. En minoritet om minst en tiondel av samtliga aktier kan också väcka 

talan om tvångslikvidation för bolaget, om annan aktieägare missbrukat sitt inflytande i 

bolaget, 25 kapitlet 21 § aktiebolagslagen. En majoritetsaktieägare som äger mer än nit-

                                                 
26

 Prop. 2004/05:85, s. 250. 

27
 Beyer och Båvestam i, Svernlöv, Aktiebolagslagens minoritetsskydd, s. 13. 

28
 Beyer och Båvestam i, Svernlöv, Aktiebolagslagens minoritetsskydd, s. 14. 

29
 Skog, Rhodes aktiebolagsrätt, s. 234. 

30
 Beyer och Båvestam i, Svernlöv, Aktiebolagslagens minoritetsskydd, s. 13, 18. 
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tio procent av aktierna i bolaget har rätt att lösa in minoritetens resterande ägande, sam-

tidigt som minoriteten har möjligheten att få sina aktier inlösta om nittio procent av ak-

tierna innehas av en och samma ägare, 22 kapitlet 1 § aktiebolagslagen. Samtliga aktie-

ägare har oavsett innehavets storlek möjlighet att ansöka om tvångslikvidation för bola-

get, 25 kapitlet 17 § aktiebolagslagen. Oavsett innehavets storlek finns även möjligheten 

att få sina aktier inlösta av skadevållande aktieägare, om maktmissbruk kan påvisas, 29 

kapitlet 3-4 §§ aktiebolagslagen. Flera av de här minoritetsrättighetsregler är grunden 

för de möjligheter till skydd som en aktieägare har som vill utträda ur bolaget. De 

kommer behandlas mer utförligt nedan i kapitel 3.   
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3 Exitmöjligheter enligt aktiebolagslagen 

3.1 Allmänt 

Som tidigare nämnts ovan behandlas i propositionen till 2005 års aktiebolagslag att  rät-

ten att fritt överlåta aktier inte behöver vara absolut. Propositionen behandlar denna rät-

tighet i förhållande till små aktiebolag, att rättigheten kan komma att få oönskade kon-

sekvenser. Propositionen talar för att det är rättfärdigande att förhindra fri överlåtelse av 

aktier i ett fåmansbolag. 

 Små aktiebolag, såsom fåmansbolaget, som i regel har få ägare med familjeanknytning 

eller ägare med en högst personlig relation mellan sig är av stort behov av att kunna 

kontrollera ägarkretsen.
31

   

Att ta in hembuds-, förköps- och samtyckesklausuler i bolagsordningen kan anses som 

en tillfredställande garanti för att inte stänga in minoritetsägare i bolag utan skälig er-

sättning för sitt aktieinnehav. Synsättet är då i linje med aktiers fria överlåtbarhet.
32

 Re-

sonemanget bygger dock på att det finns en köpare, en marknad, för aktierna. I fåmans-

bolag är det inte ovanligt att aktieägare stängs in i bolaget då det inte finns någon köpare 

till aktierna. Rättigheten att fritt överlåta aktier får här ingen betydelse då det inte finns 

någon part att överlåta aktierna till.
33

  

För att lättare förstå problematiken kring de exitregler som finns, samt för att ha någon-

ting att sätta i relation till dessa regler och problematiken som finns kommer här beskri-

vas ett scenario som kan uppkomma i ett typiskt fåmansbolag. 

X, Y och Z äger en tredjedel var av aktierna i bolag C, aktierna är värda lika mycket. Samtliga ägare är 

verksamma i bolaget och sitter med i bolagets styrelse. Bolagets existens är beroende av de tre ägarnas 

egenskaper och kunskaper. Z kommer i konflikt med X och Y och lämnar sin plats i styrelsen samt sin 

anställning i bolaget. Z vill avyttra sina aktier i bolaget. 

Frågan är då vad aktieägare Z har för möjligheter till att avyttra sin aktier till ett skäligt pris, förutsatt att 

det inte finns någon köpare till aktierna. 

                                                 
31

 Andersson i, Krüger Andersen, Clausen, Skog, Shareholder conflicts, s.165. 

32
 Andersson i, Krüger Andersen, Clausen, Skog, Shareholder conflicts, s.166. 

33
 Andersson i, Krüger Andersen, Clausen, Skog, Shareholder conflicts, s. 167, se även Neville i, Neville, 

Mette, Engsig SØrensen, Karsten, (eds.), Company Law and SMEs, Thomson Reuters, 2010, s. 248 f. 
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3.2 Tvångslikvidation  

”Om en aktieägare genom att missbruka sitt inflytande i bolaget uppsåtligen har med-

verkat till en överträdelse av denna lag, [aktiebolagslagen] tillämplig lag om årsredo-

visning eller bolagsordningen, kan allmän domstol på talan av ägare till en tiondel av 

samtliga aktier besluta att bolaget skall gå i likvidation, om det finns särskilda skäl till 

det på grund av missbrukets långvarighet eller någon annan anledning”.
34

 

Ovan citerade paragraf ger en aktieägarminoritet möjligheten att tvinga fram en likvida-

tion av bolaget då majoritetsaktieägare missbrukar sin ställning i bolaget. Som oftast är 

det fråga om en aktieägare som missbrukar sitt inflytande i bolaget, men det finns ing-

enting som hindrar att två eller flera aktieägare går samman och bildar en majoritet som 

missbrukar sin ställning i bolaget.
35

 Missbruket måste varit avsiktligt, det räcker alltså 

inte med vårdslös maktutövning. Majoritetsägarens maktmissbruk måste ha inneburit en 

överträdelse av en bestämmelse i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolags-

ordningen. Det ska vara överträdelser av regler till skydd för aktieägarna. Det är heller 

inte tillräckligt att majoriteten utnyttjar sina rättigheter enligt bolagsordningen eller ak-

tiebolagslagen fullständigt och konsekvent.
36

   

 För att 25 kapitlet 21 § aktiebolagslagen ska kunna tillämpas räcker det dock inte med 

en överträdelse från majoritetens sida av ovannämnda lagar genom att missbruka sin 

ställning i bolaget. Det förutsätts också att särskilda skäl föreligger. Domstolen måste ta 

ställning till om det föreligger särskilda skäl till att bifalla en talan om likvidation. I pa-

ragrafen tas missbrukets långvarighet och annan anledning upp som särskilda skäl. 

Grovt missbruk och fara för att detta ska upprepas är också att godta som särskilda skäl. 

Minoriteten har dock, vid grovt missbruk, att påvisa att sådant missbruk förekommit 

och att en fara föreligger för en upprepning av detta missbruk.
37

 

 En likvidation får normalt sett stora konsekvenser varför domstolen måste inta viss för-

siktighet, en talan om likvidation kan inte grundas på tillfälliga skiljaktigheter eller mot-

                                                 
34

 25 kap. 21 §, aktiebolagslagen. 

35
 Nerep, Erik, Samuelsson, Per, Aktiebolagslagen- en lagkommentar, del 3, kapitel 23-32, Thomson Fak-

ta, 2007, s. 237-238.  

36
 Nerep, Samuelsson, Aktiebolagslagen- en lagkommentar, del 3, kapitel 23-32, s. 238.  

37
 Nerep, Samuelsson, Aktiebolagslagen- en lagkommentar, del 3, kapitel 23-32, s. 238-239.  
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sättningar inom ägarkretsen. Domstolen har att göra en avvägning mellan å ena sidan 

minoritetens intresse av att skydda bolaget och sina aktiers värde, och å andra sidan ma-

joritetens intresse av att undvika en likvidation.
38

     

Ett alternativ till ett bolags likvidation enligt ovan är att domstol kan på yrkande av bo-

laget besluta om att bolaget inom viss tid ska lösa in minoritetens aktier. Löser inte bo-

laget in minoritetens aktier inom den angivna tiden ska domstolen, efter talan av den 

vars aktier skulle ha lösts in, besluta att bolaget ska träda i likvidation, 25 kapitlet 22 § 

aktiebolagslagen. Alternativ används av bolaget som en grund för bestridande av likvi-

dation enligt 25 kapitlet 21 § aktiebolagslagen. Framställer bolaget yrkande om inlösen i 

enlighet med ovan anförda har domstol att ta hänsyn till en intresseavvägning mellan 

likvidation och inlösen, särskild hänsyn ska tas till anställdas och borgenärers intres-

sen.
39

 Detta alternativ blir en indirekt exitmöjlighet för minoritetsägare, då det är bola-

get som kan kräva att minoritetens aktier ska lösas in istället för att bolaget ska träda i 

likvidation.
40

     

3.3 Inlösen då mer än nittio procent av bolagets aktier inne-

has av en aktieägare 

En aktieägare som innehar mer än nio tiondelar av aktierna i ett aktiebolag har rätt att 

lösa in de återstående aktierna från de övriga aktieägarna. Aktieägare till den återståen-

de tiondelen har även rätt att begära att få sina aktier inlösta av majoritetsägaren, 22 ka-

pitlet 1 § 1 st. aktiebolagslagen. Det samma gäller ”även den som tillsammans med ett 

eller flera dotterföretag innehar mer än nio tiondelar av aktierna i bolaget.”
41

 Majoritets-

ägaren kan påkalla inlösen av aktier även om han inte innehar en enda aktie i bolaget i 

fråga utan innehar nio tiondelar indirekt genom dotterföretag. Med dotterföretag inklu-

deras andra juridiska personer som kontrolleras av majoritetsägaren.
42

 

Enligt regleringen från 1975 års aktiebolagslag tillkom lösningsrätten endast bolag som 

enligt aktiebolagslagen klassificerades som moderbolag. Minoritetens behov att kunna 

                                                 
38

 Nerep, Samuelsson, Aktiebolagslagen- en lagkommentar, del 3, kapitel 23-32, s. 239-240.  

39
 Nerep, Samuelsson, Aktiebolagslagen- en lagkommentar, del 3, kapitel 23-32, s. 241-242.  

40
 Andersson i, Krüger Andersen, Clausen, Skog, Shareholder conflicts, s.169. 

41
 22 kap. 1 § 2 st., aktiebolagslagen. 

42
 Nerep, Samuelsson, Aktiebolagslagen- en lagkommentar, del 2, kapitel 11-22, s. 458. 
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begära inlösen av aktierna är desamma oavsett vem som har majoriteten av aktierna. Av 

bland annat den här anledningen kom ovan citerade reglering att ändras till dagens ly-

delse.
43

 Ett syfte med denna bestämmelse är att bereda minoritetsägare möjlighet att bli 

utlösta från bolaget i en situation där de inte kan göra de i aktiebolagslagen innehavsbe-

roende minoritetsrättigheterna gällande. Dessa innehavsberoende rättigheterna, som 

nämnts ovan, har många gånger en gräns för tillämpning vid ett aktieägande om en ti-

ondel av samtliga aktier i bolaget.
44

  

Bestämmelsen om inlösen av aktier är tvingande, det är alltså inte möjligt för bolags-

männen att i bolagsordningen föreskriva att rätt eller skyldighet till inlösen inte ska fin-

nas. Bolagsmännen kan ej heller i bolagsordningen föreskriva att ovan nämnda rättighet 

eller skyldighet till inlösen ska inträda under andra former än som anges i bestämmel-

sen. Bestämmelsen är obligatorisk då hänsyn måste tas till minoritetsaktieägares behov 

av att kunna avyttra sitt ägande genom inlösen.
45

 Förhållandet att en majoritetsägare kan 

lösa in övriga aktier vid ett ägande om nio tiondelar, samt rättigheten för övriga aktie-

ägare att få sina aktier inlösta skapar en ömsesidig rättighet och skyldighet vad gäller in-

lösen av aktier. Majoritetsägaren har vid inlösen möjligheten att välja vilka aktier som 

ska lösas in, dock kan som framgått ovan de minoritetsaktieägare som inte berörs tvinga 

fram inlösning.
46

           

3.4 Inlösen av minoritetsaktie vid majoritetens förtryck 

En aktieägare har ingen plikt att befatta sig med bolagets angelägenheter eller verka i 

bolagets intresse. En aktieägare som deltar i bolagets förvaltning får i första hand se till 

sina egna intressen utan att för den skull bli ansvarig gentemot bolaget, övriga aktieäga-

re eller tredje man. Dock sätter aktiebolagslagen upp vissa begränsningar för dessa fri-

heter.
47

 ”En aktieägare skall ersätta skada som han eller hon uppsåtligen eller av grov 

oaktsamhet tillfogar bolaget, en aktieägare eller någon annan genom att medverka till 

                                                 
43

 Prop. 2004/05:85, s. 438. 

44
 Nerep, Erik, Samuelsson, Per, Aktiebolagslagen- en lagkommentar, del 2, kapitel 11-22, Thomson Fak-

ta, 2007, s. 453-454.  

45
 Nerep, Samuelsson, Aktiebolagslagen- en lagkommentar, del 2, kapitel 11-22, s. 454. 

46
 Nerep, Samuelsson, Aktiebolagslagen- en lagkommentar, del 2, kapitel 11-22, s. 455. 

47
 Nerep, Samuelsson, Aktiebolagslagen- en lagkommentar, del 3, kapitel 23-32, s. 372. 
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överträdelse av denna lag, [aktiebolagslagen] tillämplig lag om årsredovisning eller bo-

lagsordningen. ”
48

.  

Inlösen av minoritetens aktier vid majoritetens förtryck regleras i 29 kapitlet 4 § aktie-

bolagslagen. Utgångspunkten för denna bestämmelse är dock skadeståndsrättslig, att 

majoritetsägaren i enlighet med 29 kapitlet 3 § aktiebolagslagen ådragit sig ska-

deståndsskyldighet. 29 kapitlets 4 § ska därav ses som ett komplement till 29 kapitlets 3 

§, regeln är formulerad på så sätt att kravet om inlösen av aktier kan framställas som ett 

tillägg till ett skadeståndsyrkande.
49

 29 kapitlets 4 § säger ”[o]m det är motiverat med 

hänsyn till faran för fortsatt missbruk och förhållandena i övrigt, är en aktieägare som 

avses i 3 § också skyldig att lösa in skadelidande aktieägares aktier.”  

Regeln har vuxit fram då skadeståndsreglerna vid ett systematiskt och långvarigt makt-

missbruk inte alltid är tillfredställande. Det kan ibland vara svårt eller näst intill omöj-

ligt för en aktieägare att påvisa skada, eller om skada kan påvisas, skadans storlek. 

Många gånger vid maktmissbruk uppstår det ett ogynnsamt förhållande som den utsatta 

aktieägaren vill ändra på. Även om skadestånds utdöms kan det ogynnsamma förhållan-

det kvarstå.
50

  

Som förutsättning för att senast nämnda regel ska kunna tillämpas måste den skadeli-

dande aktieägaren styrka att skadeståndsgrundande åtgärder vidtagits och beviljats, samt 

påvisa att med hänsyn till faran för fortsatt missbruk och omständigheterna i övrigt det 

även är påkallat att belägga den skadeståndskyldige aktieägaren med en inlösensskyl-

dighet.
51
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4 Exitmöjligheter enligt avtals reglering 

4.1 Allmänt 

Utgångspunkten för detta kapitel är avtalsfriheten, frihet för avtalsparterna att själva 

råda över ett avtals innehåll. Avtalsfriheten är dock i vissa hänseenden inskränkt. Bo-

lagsordningen får endast i vissa avseenden avvika från aktiebolagslagens bestämmelser, 

exempelvis vid överlåtelser av aktier. Ett aktieägaravtal kan i princip innehålla re-

gleringar kring samtliga förhållanden i aktiebolag, men behöver för den skull inte ha 

någon aktiebolagsrättslig verkan.
52

  Möjligheten att välja att reglera ett förhållande i bo-

lagsordningen framför en reglering i aktieägaravtal är inte alltid möjligt. Detta gäller för 

regleringar som inte är rättsligt möjliga att inta i bolagsordningen samt då aktieägare vill 

reglera ett förhållande men inte har makten att anpassa eller ändra bolagsordningen.
53

  

Ett viktigt användningsområde för avtalsrättsliga regleringar är att reglera hur ägande-

förändringar i bolaget ska gå till. Ägandeförändringar kan ses utifrån två olika situatio-

ner, dels hur parterna som ingått avtalet kan eller måste överlåta sina aktier samt hur nya 

aktieägare ska få tas in i bolaget.
54

  

I fåmansbolag är aktieägarnas person vanligtvis av stor betydelse. Intressegemenskapen 

i fåmansbolag är inte olik förhållandet som föreligger i handelsbolag, gemenskapen för-

utsätter ömsesidigt förtroende för varandra. En icke önskvärd ägarförändring genom ex-

empelvis en överlåtelse av aktier kan störa samarbetet i ett fåmansbolag, vilket kan jäm-

föras med handelsbolag där en ny bolagsman inte får inträda i bolaget utan samtliga del-

ägares samtycke. Ägare i ett fåmansbolag har ett stort intresse i att förhindra en okon-

trollerad omsättning av aktier både inom aktieägarkretsen som på en öppen marknad. 

Då det i regel sällan finns någon öppen marknad för aktierna i ett fåmansbolag måste 

möjligheter för enskilda aktieägare att avyttra sitt aktieinnehav skapas för att förhindra 

en eventuell inlåsningseffekt. För att förhindra denna inlåsningseffekt kan en aktieägare 

använda sig av två utvägar för att ta sig ur bolaget. För det första kan den enskilde ak-

tieägaren försöka tvinga fram en inlösen av aktierna till ett visst pris och för det andra 
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kan aktieägaren försöka tvinga fram en likvidation av bolaget.
55

 Lagstiftaren har som 

framgår ovan i kapitel 3 beaktat båda dessa alternativ, och den vidare framställningen 

kommer behandla vilka medel som står till förfogande för aktieägarna att via bolagsord-

ningen eller via aktieägaravtal reglera exitmöjligheter. 

4.2 Bolagsordningen 

  Med hjälp av bolagsordningen formar ägarna bolaget efter sina behov. Bolagsordning-

en framstår i många bolag som knapphändig och neutral, vilket är en följd av aktiebo-

lagslagens många tvingande regler och den offentlighet som bolagsordningen är belagd 

med. Flertalet alternativ till att forma bolaget är på så sätt begränsade. Enligt aktiebo-

lagslagen måste många frågor regleras i bolagsordningen. Bolagsordningen innehåller 

obligatoriska bestämmelser, klausuler som måste finnas med.
56

 Bestämmelserna finns i 

3 kapitlet 10 § aktiebolagslagen men kommer dock ej diskuteras mer ingående då en 

överskådlig blick är tillfredställande för att förstå den vidare framställningen.  

Bolagsordningen kan även innehålla fakultativa bestämmelser, valfria bestämmelser. 

Aktieägarna kan i bolagsordningen reglera frågor som inte utpekas i aktiebolagslagen. 

Genom att ta in fakultativa bestämmelser i bolagsordningen kan bolag anpassas efter 

den verksamhet som bedrivs och/eller ägarnas behov. Friheten som uppstår är dock be-

gränsad till att en bestämmelse i bolagsordningen inte får strida mot tvingande regler 

som uppställs i aktiebolagslagen eller annan författning.
57

  

Föreskrifter i bolagsordningen har för det första verkan mot bolaget och för det andra 

binder föreskrifter i bolagsordningen tredje man, potentiella nya aktieägare. Bolags-

männen väljer ofta att hålla bolagsordningen neutral för att istället tillgodose ägarnas 

särskilda krav genom aktieägaravtal. Då föreskrifter i bolagsordningen har verkan mot 

bolaget och binder tredje man har bolagsordningen i olika situationer starkare rättsver-

kan än ett aktieägaravtal vilket innebär att en detaljerad och innehållsrik bolagsordning 

kan vara motiverad.
58
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4.3 Aktieägaravtal 

4.3.1 Allmänt om aktieägaravtal 

Aktiebolagslagen ska som tidigare nämnts täcka in ett stort område. Aktieägare i ett få-

mansbolag vill i regel ha samma möjligheter som delägarna i ett handelsbolag, möjlig-

heter att anpassa organisationen till det som passar bäst för det enskilda bolaget.
59

 Ak-

tieägaravtal är vanliga i aktiebolag med en begränsad ägarkrets, såsom fåmansbolag. 

Förklaringen till att aktieägaravtal är vanliga i fåmansbolag är att ägarna har ett omedel-

bart intresse och engagemang i den verksamhet som bedrivs. I större bolag med spritt 

ägande kan det vara praktiskt omöjligt att sluta aktieägaravtal.
60

  

Aktieägaravtal uppfyller många gånger kraven för att anses som ett enkelt bolag. Avta-

let bygger på avtalsförpliktelser parterna i mellan, det avser ett visst ändamål och med-

för en förpliktelse för de ingående parterna att verka för detta ändamål. Aktieägaravtal 

kan genom detta normalt sett klassificeras som ett enkelt bolag enligt lag om enkla bo-

lag och handelsbolag. Aktieägaravtal följer på så sätt de regler om varaktighet och möj-

lighet till uppsägning som uppställs i lag om enkla bolag och handelsbolag. Enligt la-

gens 2 kapitlet 24 § kan avtal som sluts på obestämd tid sägas upp när som helst.
61

 

 Genom aktieägaravtal kan samtliga eller vissa aktieägare ingå avtal som kompletterar 

bolagsordningens regler, exempelvis de förvaltningsrättsliga och ekonomiska befogen-

heterna kan kompletteras.
62

 

För aktieägaravtal gäller som nämnts ovan avtalsfrihet. Avtalsfrihetens verkningar kan  

dock vara inskränkta. Avtal om röstbindning, hur parterna som ingått avtalet ska använ-

da sin röst, kan inte få några bolagsrättsliga verkningar.
63

 Utgångspunkten i ett aktie-

ägaravtal är många gånger röstbindningen. Genom röstbindningen regleras kontrollen 

av bolaget, både de direkta och indirekta förvaltningsbefogenheterna. Röstbindningen 

kan vara aktiv, genom att avtalsparterna förpliktar sig att handla på ett visst sätt, eller 

passiv genom att avtalspart underlåter att vidta en viss handling. Aktieägaravtal innehål-
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lande förvaltningsbefogenheter har till syfte att sprida makten i bolaget mellan aktie-

ägarna. Avtal om ekonomiska befogenheter syftar till vad aktieägarna kan förväntas utfå 

från bolaget, exempelvis utdelning och lön. Avtal avseende kontroll av ägande, hur ak-

tieägarna får disponera över sina aktier i bolaget, används för att säkerställa att inga 

oönskade personer, fysiska eller juridiska, kommer in i ägarkretsen.
64

 Ett vanligt före-

kommande i aktieägaravtal som ingås mellan aktieägarna i fåmansbolag är att avtalet i 

regel utvidgar vissa aktieägares förvaltnings- och ekonomiska befogenheter i förhållan-

de till vad som gäller enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen, samtidigt som andra 

aktieägares befogenheter inskränks.
65

  Det är av stor vikt att författaren/författarna av 

aktieägaravtal har det enskilda bolaget i fokus när avtal skrivs, att aktieägaravtal och bo-

lagsordning utformas utifrån det enskilda bolagets behov.
66

   

4.3.2 Exitmöjligheter i aktieägaravtal genom skapande av en inre 

marknad 

Med hjälp av förvärvsbegränsningar i aktieägaravtal kan fåmansbolagets ägare skapa en 

inre marknad. Med begreppet inre marknad avses en marknad för bolagets aktier där 

förvärvsrätten av aktier är begränsad till de aktieägare som ingått aktieägaravtal. En öp-

pen marknad förutsätter frivillighet både vad gäller köp och sälj av aktier medans en 

inre marknad förutsätter ett avtalat tvång att köpa eller sälja aktier.
67

    

När det saknas en öppen marknad för fåmansbolagets aktier kan en inre marknad skapas 

som alternativ, då en inre marknad kan vara det enda alternativ som finns för en aktie-

ägare att kunna avyttra sitt aktieinnehav till en skälig ekonomisk ersättning. Förvärvs-

begränsningar kan sett från en aktieägares sida vara så att de till sin utformning tvingar 

övriga aktieägare i bolaget att lösa in aktierna till ett i förväg överenskommet pris. Vil-

ket därigenom leder till att en inre marknad skapas i syfte att underlätta för en aktieäga-

re som vill avyttra sina aktier och utträda ur bolaget. Den inre marknaden som skapas 
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ger även en typ av minoritetsskydd, en aktieägare kan undvika risken att bli inlåst i en 

minoritetsposition i bolaget.
68

  

 I aktieägaravtal som syftar till att skapa en inre marknad kan exitklausuler innehålla er-

bjudandeplikt och budplikt. Genom bud- och erbjudandeplikten anges det i avtalet när 

en aktieägare har rätt att sälja aktier till eller rätt att köpa aktier av övriga aktieägare.
69 

 

Med budplikten följer en rätt att sälja sina aktier till övriga aktieägare, vilka har en skyl-

dighet att köpa aktierna. Med erbjudandeplikten följer en rätt för aktieägare att köpa ak-

tier av en aktieägare, vilken har en skyldighet att sälja aktierna. Som exempel på erbju-

dandeplikten kan en aktieägare binda sig att köpa en annan aktieägares aktier om den 

senare väljer att avyttra sitt ägande i bolaget, den utträdande aktieägaren har genom av-

talet en skyldighet att sälja sina aktier. Budplikten kan formuleras så att en aktieägare 

har rätt att sälja sina aktier till övriga aktieägare om han väljer att avsluta sin anställning 

i bolaget, samtidigt som de övriga aktieägarna har en skyldighet att köpa aktierna. Den-

na typ av avyttringsbegränsning får endast tas in i ett aktieägaravtal och kan på så sätt 

villkoras efter aktieägarnas enskilda behov då avtalsfrihet gäller.
70

 Fokus kommer fort-

sättningsvis ligga på budplikten då exitmöjligheter avser en aktieägares möjlighet att ut-

träda ur bolaget. Vidare kommer alternativ till utträde med hjälp av skapande av en inre 

marknad behandlas.   

Möjligheten för en aktieägare att kunna utträda ur ett fåmansbolag på skäliga villkor ge-

nom klausuler i ett aktieägaravtal kräver en precisering och utvidgning av aktiebolags-

lagens regler om inlösen av aktier och likvidation av bolaget.
71

 Såsom framgår av kapi-

tel 3 ovan är reglerna i 22 kapitlet 1 § och 29 kapitlet 3-4 §§ aktiebolagslagen komplice-

rade och svårtillämpade. Det är flera förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en 

aktieägare ska få sina aktier inlösta. Det samma gäller för reglerna i 25 kapitlet 21-23 §§ 

aktiebolagslagen om tvångslikvidation, då det ställs krav på aktieinnehavets storlek 
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samt att det ska finnas särskilda skäl till likvidation på grund av missbrukets långvarig-

het. 

För att underlätta för den enskilda aktieägaren är det inte ovanligt att det i exitklausuler i 

aktieägaravtal tas in uppmjukningar av de exitbestämmelser som finns i aktiebolagsla-

gen. Exempelvis kan en rättighet till budplikt i en klausul i ett aktieägaravtal som rör in-

lösen av aktier ha lydelsen att för inlösen behöver inte samtliga rekvisit i 29 kapitlet 3 § 

aktiebolagslagen vara uppfyllda. Ett ytterligare exempel för budplikt vid inlösen av ak-

tier är att samtliga rekvisit i 29 kapitlet 3 § aktiebolagslagen ska vara uppfyllda men att 

kravet på framtida missbruk enligt 29 kapitlet 4 § aktiebolagslagen inte behöver vara 

uppfyllt för att inlösen av aktier ska ske. 

Budplikten kan även i ett aktieägaravtal utformas i kombination med 22 kapitlet 1 § ak-

tiebolagslagen, där ett lägre krav kan sättas för att majoritetsägaren måste lösa in mino-

ritetens aktier. Budplikten kan exempelvis stadga att minoriteten får lösa in sina aktier 

om en majoritetsägare har åttio procent av det totala antalet aktier, tillskillnad mot det 

lagstadgande nittio procent av det totala antalet aktier.
72

 

Budplikten införs i aktieägaravtal för att underlätta för en aktieägare att kunna avyttra 

sitt aktieinnehav och på så sätt utträda ur bolaget. Det har tidigare nämnts att det är av 

stor vikt att få ut skälig ersättning för aktierna. För att en enskild aktieägare ska få en 

rimlig och skälig ersättning för sina aktier bör klausulen i aktieägaravtalet utformas så 

att lösenbeloppet sätts i relation till aktiens verkliga värde. Lösenbeloppet kan exempel-

vis fastställas till att motsvara ett värde som bolagets aktieägare fastställer årligen.
73

  

4.3.3 Påföljder vid kontraktsbrott i aktieägaravtal 

Om en part som ingått aktieägaravtal avyttrar sina aktier eller vidtar någon annan åtgärd 

i strid mot aktieägaravtalet gör denna part sig skyldig till kontraktsbrott. Kontraktsbry-

tande part kan som påföljd åläggas vite eller påtalas skadestånd. Andra tänkbara påfölj-

der är att den kontraktsbrytande parten måste uppfylla avtalet eller att avtalet sägs upp i 
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sin helhet. Den ena påföljden behöver dock inte utesluta den andra utan påföljderna kan 

kombineras med varandra.
74

  

Vid kontraktsbrott kan en part kräva skadestånd om den krävande parten kan påvisa att 

han lidit en skada. Att ett kontraktsbrott faktiskt föreligger är inte speciellt svårt att på-

visa, däremot att påvisa uppkommen skada och skadeståndets storlek kan vara svårt och 

i vissa fall omöjligt. Den eller de skador som faktiskt uppkommer är ofta svåra att be-

räkna ekonomiskt, svåra att omvandla till kronor och ören. Om exempelvis en aktieäga-

re säljer sitt aktieinnehav drabbas inte övriga aktieägare av någon direkt ekonomisk 

skada, även att bolagsförhållandet kan ta skada.
75

  Av denna anledning är inte ska-

destånd en påföljd att föredra vid kontraktsbrott i aktieägaravtal då det är svårt att bevisa 

skadans storlek i pengar.
76

 

En påföljd att föredra är att i aktieägaravtal ta in en vitesklausul, vilken har en funktion 

för att förebygga att part begår eventuella kontraktsbrott. Med en vitesklausul i aktie-

ägaravtal kan parterna undgå den svårighet som uppkommer med skadestånd som på-

följd. En vitesklausul behöver inte innehålla samma krav vad gäller bevisbördan för 

uppkommen skada och skadans storlek i kronor och ören som vid ett skadeståndsan-

språk. En vitesklausul kan ha lydelsen att vite ska vid kontraktsbrott i aktieägaravtal ut-

dömas även att identifierbar skada saknas och ej heller kan beloppsbestämmas. Vites-

klausuler används för att gå runt det allmänna skadeståndsrättsliga skydd som finns. 

Med vitesklausuler undgår avtalsparterna i regel svårigheterna att fastställa hur stor er-

sättningen ska vara. Vite kan utdömas olika beroende på typen av avtalsbrott där olika 

belopp utdöms beroende på det enskilda avtalsbrottet.
77

 Avtalsvite kan dock komma att 

jämkas eller drabbas av ogiltighet med stöd av 36 § avtalslagen.
78

 Rekvisiten för att 

jämkning eller ogiltighet ska förekomma kommer inte behandlas vidare på grund av att 

en framställning ej behövs för förståelsen av problemområdet samt av utrymmesskäl.   
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5 Diskussion 

5.1 Sammanfattning av exitproblematiken 

Som framgått av uppsatsens inledande del är det inte oproblematiskt för en enskild äga-

re i ett fåmansbolag att avyttra sitt ägande av aktier och utträda ur bolaget. I regel finns 

inte någon öppen och allmän marknad för aktier i fåmansbolag, vilket innebär att en in-

låsningseffekt kan uppstå när en aktieägare vill avyttra sitt aktieinnehav. Inlåsningsef-

fekten i bolaget uppstår genom att aktieägaren som vill avyttra sitt aktieinnehav inte kan 

sälja aktierna på en öppen marknad eller att aktierna kan säljas inom aktieägarkretsen 

men till ett oskäligt pris. Priset för aktierna blir oskäligt då aktieägaren som vill sälja är 

beroende av vad de övriga aktieägarna är beredda att ge för pris och på så sätt har de öv-

riga ägarna en bättre förhandlingssituation än den säljande aktieägaren. Den enskilde 

aktieägaren som vill avyttra sitt aktieinnehav hamnar på så sätt ofta i en beroendeställ-

ning till övriga aktieägare, beroende i den meningen att det är de övriga aktieägarna som 

kan vara potentiella köpare och på så sätt bestämmer köpesumman. 

En grundläggande princip inom aktiebolagsrätten är att aktier ska kunna överlåtas och 

förvärvas fritt. På grund av den beroendeställning som finns mellan ägare i fåmansbolag 

och det faktumet att ägarna i ett fåmansbolag i regel deltar aktivt i bolagets verksamhet 

uppstår det ett behov av att göra undantag till denna princip. Från kompanjonernas sida 

kan en oönskad ägarförändring få omfattande konsekvenser och det framhålls att rättig-

heten att det ska stå varje aktieägare fritt att överlåta aktier inte behöver vara absolut. 

Avsteg från principen måste dock sättas i relation till en enskild aktieägares möjligheter 

att kunna avyttra sitt aktieinnehav till ett skäligt pris. Som Sjöman framhäver kan rätten 

att fritt överlåta aktier bli illusorisk om det inte finns en marknad för aktierna. En aktie-

ägare i ett fåmansbolag kan som Sjöman framhåller det behöva konkreta möjligheter till 

exit på rimliga villkor.
79

   

Ett fåmansbolag är som framgått ovan i många hänseenden till sin struktur likt ett han-

delsbolag. Både fåmansbolag och handelsbolag har i regel fåtalet ägare med en person-

lig relation. Båda typer av bolag har många gånger ett behov av att kunna förhindra 

oönskade överlåtelser av ägandet. Ägare i dessa bolag har inte bara ett vinst- och utdel-
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ningsintresse, utan ägarna arbetar som oftast även i bolaget. Bolagets existens blir på så 

sätt beroende av att ägarna arbetar inom bolaget samtidigt som ägarna är beroende av att 

bolaget genererar vinst som kan betalas ut i form av lön. Fåmansbolag drivs utan per-

sonligt ansvar från ägarnas sida tillskillnad mot handelsbolaget där delägarna har ett 

personligt ansvar för bolagets förpliktelser. Även att många likheter finns mellan få-

mansbolag och handelsbolag är fåmansbolaget likväl ett aktiebolag och regleras enligt 

aktiebolagslagen. Relationen mellan bolagsmännen i handelsbolaget styrs av det bo-

lagsavtal som delägarna upprättar. Genom bolagsavtalet kan delägarna kontrollera hur 

ägarkretsen ska se ut och förändras. En bolagsman kan efter egen begäran kräva utträde 

ur bolaget, vilket måste accepteras av övriga delägare. Bolagsmännen i ett handelsbolag 

har på så sätt alltid en möjlighet att utträda ur bolaget. Motsvarande rättighet, att kunna 

avyttra sitt ägande, finns i fåmansbolag så länge det finns en marknad för aktierna. 

Finns ingen marknad, som det i regel inte gör, uppstår en inlåsningseffekt. Fåmansbola-

get är på så sätt ett aktiebolag med behov av den reglering som gäller för handelsbolag 

vid utträde då en öppen marknad för fåmansbolagets aktier i regel inte finns. Det finns 

tre regleringsmöjligheter för exitmöjligheter; utifrån aktiebolagslagens bestämmelser, 

bolagsordningen och aktieägaravtal. Nedan kommer avsnitt 5.2, 5.3 och 5.4 behandla de 

lege lata och avsnitt 5.5 behandla de lege ferenda. 

5.2   Aktiebolagslagen för reglering av exitmöjligheter 

Aktiebolagslagen ställer upp tre olika möjligheter för en minoritet att utträda ur bolaget. 

För det första kan en minoritet tvinga fram en tvångsinlösen av bolaget om maktmiss-

bruk från majoritetens sida kan påvisas, för det andra kan en minoritetsaktieägare få sina 

aktier inlösta vid majoritetens förtryck och för det tredje kan en minoritetsaktieägare få 

sina aktier inlösta om nittio procent av bolagets aktier ägs av en och samma majoritets-

ägare. De två första bestämmelserna till utträde ur bolaget för en enskild aktieägare för-

utsätter alltså att ett maktmissbruk kan påvisas från majoritetens sida. Den tredje be-

stämmelsen förutsätter dock inte att något maktmissbruk måste föreligga utan den är 

helt och hållet innehavsbaserad.  

Möjligheten att utträda ur bolaget genom att framtvinga en tvångslikvidation av bolaget 

anses av Jan Andersson som en svårtillämpad och kanske till och med omöjlig möjlig-

het då kraven som ställs för att driva igenom en tvångslikvidation är så svåra att uppfyl-

la. Andersson påpekar att det under de senare åren bara har uppkommit ett fall som av-
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ser tvångslikvidation.
80

 Andersson diskuterar även möjligheten till utträde enligt 25 ka-

pitlet 22 § aktiebolagslagen, som är ett alternativ som ges till tvångslikvidation, där 

domstol kan utdöma inlösen av aktier istället för likvidation. Han menar på att detta al-

ternativ handlar om en ensidig rättighet, alternativet riktar sig inte till den drabbade ak-

tieägaren utan till bolaget, indirekt till majoriteten.
81

 

 Bestämmelsen om tvångslikvidation tillämpas sparsamt vilket leder till att frågan upp-

står om denna bestämmelse är tillfredställande? Då rekvisiten är svårtillämpade och det 

framgår att bestämmelsen bara varit uppe för prövning en gång måste bestämmelsen om 

tvångslikvidation vara att anse som otillfredsställande och en ineffektiv möjlighet till ut-

träde ur fåmansbolag. Andersson ser tvångslikvidation som en indirekt exitmöjlighet, då 

en aktieägare kan kräva tvångslikvidation men att bestämmelsen är för svårtillämpad för 

att få praktisk nytta.
82

    

29 kapitlet 4 § aktiebolagslagen om inlösensskyldighet vid maktmissbruk i kombination 

med 29 kapitlet 3 § aktiebolagslagen om skadestånd kan skapa en exitmöjlighet för den 

enskilde aktieägaren. För att inlösensskyldigheten ska kunna tillämpas krävs det att 

samtliga rekvisit i både fjärde och tredje paragrafen är uppfyllda. Andersson är av den 

meningen att kraven för att kunna tillämpa en inlösensskyldighet vid maktmissbruk är 

strikta och svårtillämpade, det är flera rekvisit som ska va uppfyllda samtidigt vilket gör 

att en inlösen vid maktmissbruk sällan sker. Som stöd för denna svårtillämpning kan 

tilläggas att skyldighet att lösa in skadelidande aktieägares aktier inte har varit uppe för 

prövning i någon av de högre domstolarna.
83

  

 Nerep och Samuelsson är av den åsikten att det krävs mycket för att ens kunna påvisa 

att en skada faktiskt uppkommit. Även om skada kan påvisas ska den skadelidande visa 

att fara för fortsatt framtida maktmissbruk finns för att en skyldighet att lösa in aktier 

ska uppstå.
84

 På grund av svårigheten att uppfylla samtliga av de rekvisit som bestäm-

melsen för inlösen av aktier vid maktmissbruk från en aktieägares sida ställer upp, är 
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inte denna möjlighet till utträde ur bolaget någon effektiv exitmöjlighet för den enskilde 

aktieägaren i ett fåmansbolag. 

När en majoritetsägare äger mer än nittio procent av samtliga aktier i ett bolag har ägare 

till de resterande tio procenten rättigheten att få sina aktier inlösta av majoritetsägaren, 

22 kapitlet 1 § aktiebolagslagen. Syftet med denna bestämmelse är som nämnts i avsnitt 

3.3 att bereda minoritetsägare möjlighet att bli utlösta från bolaget i en situation där de 

inte kan göra de i aktiebolagslagen innehavsberoende minoritetsrättigheterna gällande. 

Bestämmelsen kräver inget maktmissbruk från majoritetens sida, vilket är positivt då 

maktmissbruk kan vara svårt att påvisa, samt att en aktieägare kan vara benägen att 

lämna bolaget även att det inte förekommit något maktmissbruk från majoritetens sida. 

Problematiken med denna bestämmelse ur ett fåmansbolags perspektiv är att det sällan 

finns en ägare som äger mer än nittio procent av samtliga aktier i ett fåmansbolag. Få-

mansbolagets ägare har i regel en nära personlig relation, där en gemensam affärsidé 

står i fokus och ägarnas egenskaper och kunskaper är viktiga för bolagets existens. 

Ägandet är mera jämt fördelat. En minoritetsägare i ett fåmansbolag som vill få sina ak-

tier inlösta kan sällan använda sig av denna bestämmelse. Av förda resonemang finner 

man att aktiebolagens bestämmelse för inlösen av aktier vid ett majoritetsägande som 

överstiger nittio procent inte är tillfredställande som exitmöjlighet för aktieägare i ett 

fåmansbolag då den blir svårtillämpad med tanke på hur ägandet är fördelat i ett få-

mansbolag.  

Exitbestämmelserna enligt aktiebolagslagen är således svåra att tillämpa för den enskil-

de aktieägaren i ett fåmansbolag. Skulle en aktieägare vidta en handling i strid mot nå-

gon av de exitbestämmelser som finns i aktiebolagslagen kan skadestånd som påföljd 

bli aktuell. Som nämnts tidigare i detta kapitel och i avsnitt 3.4 är det svårt att få igenom 

en talan om skadestånd då det är flertalet rekvisit som måste vara uppfyllda. Kansmark 

och Roos är av den åsikten att skadestånd som påföljd inte är att föredra då det är svårt, 

ibland omöjligt, för en aktieägare att bevisa den uppkomna skadans storlek i pengar. 

Skadans storlek blir svår att omvandla till kronor och ören.
85
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Andersson framhåller att skadeståndsbestämmelserna i aktiebolagslagen är ett mycket 

osäkert skydd för minoritetsägare vid majoritetens förtryck.
86

 Bergström och Samuels-

son är av den åsikten att tvångsinlösen eller krav på inlösen har begränsad betydelse 

som påföljd vid majoritetsmissbruk. De anser att minoritetsskyddet i stort är svagt i ak-

tiebolagslagen och att det inte ens ger en målmedveten minoritet några större möjlighe-

ter att hävda sig mot en lika målmedveten majoritet. De menar att risken för att majori-

teten i ett aktiebolag, i än högre grad för majoriteten i fåmansbolag, ska drabbas av 

sanktioner eller påföljder vid maktmissbruk är små och ibland till och med obefintliga.
87

 

Skadestånd enligt aktiebolagslagens regler är alltså svårt för den enskilda aktieägaren att 

påvisa. Baserat på ovan förda resonemang är skadestånd ingen effektiv påföljd att an-

vända för aktieägare i ett fåmansbolag. Aktiebolagens skadeståndsregler som sanktion 

vid brytande av exitbestämmelser får inte den funktionen som aktieägare i ett fåmansbo-

lag behöver. Vid exempelvis maktmissbruk från majoritetens sida är det ofta en föränd-

ring av ett visst förhållande som eftersträvas, så att även om skadestånd utdöms kvarstår 

samma förhållande och på så sätt fyller inte skadestånd som sanktion den funktion som 

eftersträvas.       

Sammantaget kan det sägas att aktiebolagslagens bestämmelser för utträde ur ett bolag 

inte är tillfredställande för aktieägare i ett fåmansbolag. Bestämmelserna är som påvi-

sats svårtillämpade, inte minst från ett fåmansbolagsperspektiv. De bestämmelser som 

aktiebolagslagen ställer upp är inte heller anpassade för den problematik som kan uppstå 

i ett fåmansbolag. Det ska även tilläggas att Andersson är av den åsikten att sedan lag-

stiftaren tog in förköps- och samtyckesförbehåll i aktiebolagslagen har inlåsningseffek-

ten ökat, och att det därav behövs bättre exitmöjligheter i aktiebolagslagen.
88

    

5.3 Bolagsordningen för reglering av exitmöjligheter 

I Sverige finns det en tradition bland aktiebolagen att bolagsordningen hålls så neutral 

som möjligt, medans bestämmelser som anpassar bolaget efter dess behov och ägarnas 

behov regleras med hjälp av andra avtalsrättsliga instrument. Även att traditionen är att 
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bolagsordningen hålls neutral behöver inte det, vilket framhålls av Kansmark och Ross, 

innebära att en bolagsordning inte kan vara detaljrik och reglera de behov som bolaget 

och dess ägare har.
89

 

Bolagsordningen får inte strida mot aktiebolagslagens bestämmelser, men får dock i 

vissa avseenden avvika från aktiebolagslagens bestämmelser såsom vid överlåtelser av 

aktier.  

I bolagsordningen kan det tas in överlåtelsebegränsningar i form av hembuds-, förköps- 

och samtyckesklausuler. Hembud- och förköpsklausuler aktualiseras när en aktieägare 

har respektive vill avyttra sitt aktieinnehav. För att dessa klausuler ska kunna aktualise-

ras krävs det dock att det finns en marknad för bolagets aktier. Finns ingen marknad fyl-

ler inte dessa klausuler någon funktion och på så sätt har inte en inlåst aktieägare i ett 

fåmansbolag någon hjälp av dessa klausuler i bolagsordningen. 

 Det som talar för en reglering i bolagsordningen är att bolagsordningen har rättslig 

ställning gentemot bolaget och på så sätt binder tredje man gentemot bolaget.
90

 Möjlig-

heten till avsteg från aktiebolagslagens bestämmelser är som ovan nämnts väldigt liten 

och därmed är en reglering av exitmöjligheter i bolagsordningen ej tillfredställande för 

aktieägare i ett fåmansbolag. De möjliga avstegen från aktiebolagslagens bestämmelser 

fyller inte någon direkt funktion för en inlåst aktieägare i ett fåmansbolag. Den inlåsta 

aktieägaren har ingen hjälpa av de avyttringsbegränsningar som kan tas in i bolagsord-

ningen om det inte finns någon marknad för bolagets aktier, vilket det i regel inte finns 

för ett fåmansbolags aktier.         

5.4 Aktieägaravtal för reglering av exitmöjligheter 

Möjligheter för en enskild aktieägare att utträda ur bolaget kan även regleras med klau-

suler i aktieägaravtal. Genom aktieägaravtal kan de ingående parterna skapa en inre 

marknad för fåmansbolagets aktier. Den inre marknaden skapas genom att aktieägarav-

tal kan innehålla rättigheter till att sälja aktier samtidigt som det skapas en skyldighet 

för övriga parter i avtalet att köpa aktierna. Rättigheten att sälja i kombination med 

                                                 
89

 Kansmark, Roos, Aktieägaravtal, s. 16-17. 

90
 Sjöman i, Svernlöv, Aktiebolagslagens minoritetsskydd, s. 54-55. 



  

 
32 

skyldigheten att köpa aktier används till att utvidga och precisera bestämmelser till inlö-

sen av aktier som finns enligt aktiebolagslagen. 

Skapande av en inre marknad för aktierna i ett fåmansbolag genom att i aktieägaravtal ta 

in budplikt, rättigheten för en aktieägare att sälja sina aktier, är vid inlösen att föredra. 

Som tidigare nämnts är det inte ovanligt att det sker en uppmjukning av de bestämmel-

ser om inlösen som aktiebolagslagen ger i aktieägaravtal. Uppmjukningen av aktiebo-

lagslagens bestämmelser kan bestå av att alla rekvisit i 29 kapitlet 3-4 § aktiebolagsla-

gen inte behöver vara uppfyllda för att en skyldighet till inlösen ska föreligga. Skapande 

av en inre marknad för aktierna i ett fåmansbolag med hjälp av aktieägaravtal är på så 

sätt ett bättre alternativ för att uppnå en effektiv exitmöjlighet för den enskilde aktieäga-

ren i ett fåmansbolag. 

Aktieägaravtal i fåmansbolag vad gäller inlösen behöver inte innehålla samma krav som 

bestämmelsen i aktiebolagslagen. Storleken på majoritetens innehav kan sättas lägre för 

att inlösen ska kunna framtvingas. En sådan uppmjukning av aktiebolagslagens be-

stämmelser visar på hur aktieägaravtal används. Utgångspunkten är många gånger ak-

tiebolagslagens bestämmelser som sedan aktieägarna i fåmansbolaget väljer att utvidga 

och precisera så att de anpassas för det enskilda bolaget och dess ägares behov, vilket 

innebär att exitmöjligheterna som skapas med aktieägaravtal inte behöver vara så 

svårtillämpade som lagens bestämmelser.  

En nackdel med aktieägaravtal är att det kan uppkomma bristande överensstämmelser 

mellan avtalets innehåll jämfört med innehållet i bolagsordningen, vilket får den följden 

att aktieägaravtalets rättsverkningar ibland kan vara osäkra och på så sätt inte får samma 

rättsliga kraft som bolagsordningen. Aktieägaravtal har ingen rättsverkan gentemot bo-

laget vilket innebär att en eventuell konflikt mellan aktieägarna i avtalet inte kan göras 

gällande gentemot bolaget.  

I många aktieägaravtal väljer parterna att ta in vitesklausuler. En aktieägare kan då bli 

belagd med ett vite om aktieägaren bryter mot en exitbestämmelse i aktieägaravtalet. 

Som framhålls av Kansmark och Roos har vitesklausuler en god funktion för att före-

bygga att part begår ett eventuellt kontraktsbrott. Med vitesklausuler kan svårigheter 

och den svårtillämpning som följer av ett anspråk om skadestånd undgås, då en vites-

klausul inte behöver innehålla samma krav som skadestånds påföljden har. Fördelen 
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med vite är att en klausul kan utformas så att vite kan utdömas utan att det finns identi-

fierbar skada, eller att uppkommen skada inte behöver kunna beloppsbestämmas.
91

 

Vite som sanktion vid brytande av exitbestämmelser är, tillskillnad mot skadeståndsreg-

lerna i aktiebolagslagen, kraftfulla och effektiva genom att ett vitesföreläggande många 

gånger innebär att en kontraktsbrytande aktieägare försätts i en tuff ekonomisk situation. 

Vilket framgått av ovan förda resonemang är vite tillfredställande som sanktion vid bry-

tande mot exitbestämmelser och att föredra för aktieägare i fåmansbolag.  

Sammantaget kan det sägas att en reglering av exitmöjligheter i aktieägaravtal för aktie-

ägare i ett fåmansbolag är att föredra. Med aktieägaravtal kan aktieägarna kringgå en 

eventuell inlåsningseffekt som kan uppkomma vid tillämpning av aktiebolagslagens be-

stämmelser. Genom en reglering i aktieägaravtal kan den svårtillämpning som aktiebo-

lagslagens bestämmelser ställer upp frångås och möjligheterna till exit kan på så sätt 

anpassas till det enskilda bolaget och dess ägares behov. Fördelen med reglering av ex-

itmöjligheter i aktieägaravtal är även att det kan skapas möjligheter för en aktieägare att 

utträda ur bolaget samtidigt som en skälig ersättning kan erhållas för aktierna. Skapande 

av exitmöjligheter genom reglering i aktieägaravtal är tillfredställande för aktieägarna i 

ett fåmansbolag då utträde från bolaget kan regleras utifrån ägarna och en eventuell in-

låsningseffekt behöver på så sätt inte uppstå.  

5.5 Vad bör användas som plattform för exitmöjligheter? 

Från ett fåmansbolagsperspektiv har det tydligt framgått att aktiebolagslagens bestäm-

melser vad gäller möjligheter för en aktieägare att utträda ur bolaget är väldigt kompli-

cerade och svårtillämpade.  

Jag anser att aktiebolagslagens bestämmelser vad gäller exitmöjligheter inte är anpassa-

de för mindre bolag. Lagens uppdelning i privata och publika aktiebolag är för bred. I 

proposition 2004/05:85 är frågan uppe om att reglera de två olika kategorierna av aktie-

bolag i två olika lagar. Regeringen fann dock att övervägande skäl förelåg för att behålla 

den reglering som råder idag. Regeringen menar att om en uppdelning sker skulle större 

delen av aktiebolagslagens nuvarande reglering återfinnas i båda lagarna, vilket skulle 

innebära två omfattande lagar som till stora delar har samma innehåll. Det påpekas i 
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propositionen att det väsentliga för mindre bolag är att lagstiftaren tillhandahåller så 

enkla och flexibla lösningar som möjligt samt att reglerna utformas på ett tydligt och 

överskådligt sätt. Enkelhet och flexibilitet i relation till de exitmöjligheter som uppställs 

i aktiebolagslagens bestämmelser går inte ihop för mindre bolag, såsom fåmansbolag. 

Hur enkla och flexibla är egentligen aktiebolagslagens exitbestämmelser när de väldigt 

sällan tillämpas av fåmansbolag, som utgör den större delen av de aktiebolag som finns 

i Sverige, på grund av att de är så svårtillämpade och komplicerade? 

Sett från ett fåmansbolagsperspektiv ser inte jag de övervägande skälen som Regeringen 

har för endast en reglering för samtliga aktiebolag. Det är anmärkningsvärt att SOU 

2009:34, som behandlar förslag till förenklingar av aktiebolagslagen för små privata ak-

tiebolag, inte behandlar problematiken kring exitmöjligheter för aktieägare i små bolag. 

Aktiebolagslagens exitbestämmelser ska fylla en funktion för alla aktiebolag, vilket jag 

anser att den inte gör då aktieägare i fåmansbolag har svårt att undvika en eventuell in-

låsningseffekt.  

Jag ser exitproblematiken som ett stort problem för små bolag, ett problem som iallafall 

måste tas upp till diskussion, vilket alltså inte sker i SOU 2009:34. På grund av den 

svårtillämpning som följer av aktiebolagslagens exitbestämmelser är en, från ett få-

mansbolagsperspektiv, förenkling av dessa bestämmelser av stor vikt och jag ser det 

som väldigt anmärkningsvärt att denna problematik förbisetts i SOU 2009:34.  

Enligt min mening är problemet för aktieägare i ett fåmansbolag att aktiebolagslagens 

bestämmelser vad gäller exitmöjligheter som de är konstruerade idag är för komplicera-

de och svårtillämpade, det är här en förändring är av störst behov. Jag anser att aktiebo-

lagslagens bestämmelser måste anpassas till fåmansbolag, det måste hittas en bättre ba-

lansgång mellan rättigheten att kunna avyttra aktier och rättigheten att begränsa en av-

yttring av aktier.
92

 Ett alternativ som jag ser det är att ta in uppmjukningar i lagen lik-

nande de uppmjukningar som förekommer i aktieägaravtal, att kraven för aktieägare 

som vill utträda ur fåmansbolag inte ställs lika högt som för andra aktiebolag.  

Neville påpekar att det förs argumentation för att behandla fåmansbolag mer som han-

delsbolag, då det är enklare för bolagsmännen i ett handelsbolag att utträda ur bolaget 
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än vad det är för aktieägare i ett fåmansbolag.
93

 Jag ser det som ett alternativ att reglera 

exitmöjligheter i fåmansbolag vid något liknande regleringen som gäller för bolagsmän 

som vill utträda ur handelsbolaget. Men man måste ändå ha i åtanke att aktieägarna i ett 

fåmansbolag har aktieägaravtalet för reglering att luta sig tillbaka på. Hur en reglering 

liknande den som gäller utträde för bolagsmän i handelsbolag ska vara utformad är svårt 

att säga. Då stora likheter finns mellan ägarna i fåmansbolaget och ägarna i handelsbo-

laget ser jag det som ett alternativ att ha regleringen för handelsbolag i åtanke.
94

     

Som framgår av uppsatsen är fåmansbolag i behov av en annorlunda reglering i aktiebo-

lagslagen, eller rentav en egen särskild reglering vad gäller exitmöjligheter. Regleringen 

för möjligheter till utträde finns i aktiebolagslagens bestämmelser men lämpar sig bättre 

för stora bolag med en öppen marknad för bolagets aktier. En förändring av aktiebolags-

lagen är ett måste för att fåmansbolag ska kunna reglera exitmöjligheter med aktiebo-

lagslagen som utgångspunkt.  

Jag anser att så länge aktiebolagslagen tar sikte på att innefatta samtliga aktiebolag, oav-

sett storlek, är inte exitmöjligheterna tillfredställande för fåmansbolag. För att aktiebo-

lagslagen ska kunna användas som utgångspunkt för exitmöjligheter i fåmansbolag 

krävs det en omarbetning av aktiebolagslagen eller en särskild reglering i lag för mindre 

aktiebolag.    

Alternativt till en reglering enligt lag kan bolagsordningen användas som plattform. Bo-

lagsordningens regler har verkan mot bolaget tillskillnad mot aktieägaravtalet som har 

verkan aktieägarna emellan. Bolagsordningen binder på så sätt samtliga aktieägare i bo-

laget. Utrymmet i bolagsordningen är idag för begränsat vad gäller möjligheterna att 

förstärka rätten för aktiers fria överlåtbarhet.  

Jag anser att bolagsordningen borde kunna användas mer som ett levande instrument för 

reglering, då bolagsordningen tillskillnad mot aktieägaravtalet har rättsverkan gentemot 

bolaget. De uppmjukningar av aktiebolagslagens bestämmelser som används i aktie-

ägaravtal borde kunna tas in i bolagsordningen. Därmed skulle traditionen om att bo-

lagsordningen hålls så neutral som möjligt kunna frångås. Den ena regleringsformen 

behöver inte utesluta den andra. Om bolagsordningen gjordes och användes mer levande 
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skulle aktieägaravtal verkligen kunna användas som ett komplement till reglering för 

fåmansbolaget istället för som det kan se ut idag, då aktieägaravtal används för reglering 

av exitmöjligheter och bolagsordningen väljs att hållas neutral. 

Alternativt till en ny lagreglering eller en mer levande bolagsordning är att fortsätta re-

glera exitmöjligheter med hjälp av aktieägaravtal som plattform. Med aktieägaravtal kan 

aktieägarna välja hur de vill reglera de förvaltningsrättsliga och ekonomiska befogenhe-

terna, och på så sätt kan aktieägarna välja att hålla bolagsordningen neutral. För att se-

dan reglera inbördes förhållande i aktieägaravtal som ett komplement till bolagsord-

ningen. Aktieägarna får därmed en frihet att anpassa bolaget efter dess behov och även 

efter ägarnas behov.  

I princip står det aktieägarna fritt att avtala om hur rätten till eller möjligheten till utträ-

de ur bolaget ska gå till. Ett exempel är att det i aktieägaravtal skrivs in vilka förutsätt-

ningar som ska vara uppfyllda för att en aktieägare ska få lösa in sina aktier samtidigt 

som det uppstår en skyldighet för övriga aktieägare att köpa aktierna till ett i förtid be-

stämt pris.  

En nackdel med aktieägaravtal är att det kan vara svårt att formulera ett täckande avtal 

alternativt kostsamt att anlita någon för den tjänsten. Vid ett bolags bildande tror inte 

jag att många ägare i ett fåmansbolag är speciellt intresserade eller villiga att diskutera 

hur någon ska kunna lämna bolaget med skälig ersättning för aktierna vilket jag ser som 

ytterligare en nackdel med aktieägaravtal. Även det faktum  att aktieägaravtal inte har 

någon rättslig verkan mot bolaget, samt att klausuler som tas in i avtal kan komma att 

jämkas eller vara att anses som ogiltiga under avtalsrättsliga principer ser jag som nack-

delar.  

Regleras inte möjligheterna till utträde via aktieägaravtal är inlåsningseffekten många 

gånger ett faktum, en aktieägare som vill utträda ur ett fåmansbolag utan en öppen 

marknad för bolaget aktier har bara aktieägaravtalet som alternativ att luta sig tillbaka 

på. Utan reglering med hjälp av aktieägaravtal, där det skapas en inre marknad för bola-

gets aktier som innebär en rätt att sälja respektive en skyldighet att köpa aktier skulle en 

aktieägare vara helt beroende av att de övriga ägarna är intresserade av att lösa in akti-

erna. Utan en öppen eller inre marknad hamnar de övriga aktieägarna i en bättre för-
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handlingssituation och kan på så sätt styra lösenprisets storlek vilket innebär en nackdel 

för den aktieägare som vill avyttra sitt aktieinnehav och utträda ur bolaget. 

Trots dessa nackdelar anser jag att aktieägaravtal är det enda rimliga alternativet för ak-

tieägare i ett fåmansbolag utan någon öppen marknad för aktierna att använda sig av för 

att skapa skäliga exitmöjligheter när dagens exitbestämmelser i aktiebolagslagen är ut-

formade som dom är. 

Jag anser att det bästa alternativet aktieägare i ett fåmansbolag har är att använda sig av 

en reglering i aktieägaravtal när det gäller exitmöjligheter då det endast är aktieägaravtal 

som kan uppfylla de behov som aktieägare i fåmansbolag har. Aktiebolagslagens möj-

ligheter till utträde för aktieägare i fåmansbolag är inte tillfredställande och därav får 

bolagets aktieägare luta sig tillbaka på avtalsfriheten för att kunna skapa de förutsätt-

ningar och det utrymme som ägarna behöver för att kunna säkerställa möjligheter till ut-

träde på skäliga villkor.  
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6 Slutsatser 

Jag anser att en förändring är nödvändig vad gäller aktiebolagslagens möjligheter till ut-

träde sett från ett fåmansbolagsperspektiv. Exakt hur en sådan förändring ska se ut är 

svårt att säga, klart är iallafall att lagen, som den ser ut idag, inte är tillfredställande för 

aktieägare i fåmansbolag. Möjligheten att avyttra aktieägandet mot en skälig ersättning 

är inte enligt lagens bestämmelser tillfredställande då det i regel inte finns någon öppen 

marknad för fåmansbolagets aktier. Aktiebolagslagen lägger i och för sig inte några 

hinder i vägen för aktieägare i fåmansbolaget vad gäller möjligheten till att utträda ur 

bolaget då möjligheten till reglering i aktieägaravtal alltid finns till hands, men som 

framgår av uppsatsen har fåmansbolag ett större behov av reglering inom detta pro-

blemområde, än vad som ges av lagen idag, som inte tillgodoses.  

Principen om aktiers fria överlåtbarhet blir många gånger illusorisk i fåmansbolag då 

det inte finns någon marknad för aktierna vilket skapar en inlåsningseffekt. Principen 

passar inte in på fåmansbolag. 

Så länge aktiebolagslagens bestämmelser för utträde ur bolaget för en aktieägare inte 

ändras är det bästa och mest tillfredsställande alternativet för aktieägare i ett fåmansbo-

lag att reglera exitmöjligheter med aktieägaravtal som plattform, då varken lagens be-

stämmelser eller möjligheterna i bolagsordningen är tillfredställande för att kunna avytt-

ra sitt aktieinnehav och erhålla en skälig ekonomisk ersättning.  
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