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Sammanfattning 

Trots principen om avtalets subjektiva begränsning kan det finnas skäl till att utöka ett 

aktieägaravtals verkningar mot förvärvande tredje man för att skydda beaktansvärda in-

tressen. Då rättsläget är oklart är det av intresse att undersöka huruvida en tolkning med 

laganalogins hjälp mot sakrättens samt skiljerättens område kan klargöra rättsläget. 

För att ge läsaren tillräcklig bakgrund för analysen beskrivs rättsläget vad gäller aktie-

ägaravtal och de bakomliggande teorierna rörande den analogiska tillämpningen. Däref-
ter analyseras undantag till avtalets subjektiva begränsning, varefter en diskussion följer 

där frågan huruvida analogier kan dras besvaras. 

Resultatet av denna framställning är att en analogisk tillämpning kan göras mot de två 

undersökta rättsområdena, dock endast i begränsad utsträckning vad gäller skiljerättens 

område. En kombinerad applicering av möjliga analogier från sakrättens och skiljerät-

tens områden på aktieägaravtal leder till ett resultat där aktieägaravtalets bundenhet mot 

både förvärvande tredje man samt kvarstående parter klargörs. 
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Abstract  

Despite the doctrine about privity of contract, there can be reasons to recognise effects 

of a shareholder’s agreement against acquiring third party to protect legitimate interests. 

Since the legal position is uncertain, it is of interest to examine whether an analogy of 

law towards indefeasible rights and arbitration agreements can clarify this uncertainty.  

To give the reader enough background information for the analysis, the legal position 

regarding shareholder’s agreement and the basic theories about the application of analo-

gies are described. Thereafter exceptions to the privity of contracts are analysed, after 

which a discussion where the question whether analogies can be made is answered.          

The result of this thesis is that an application by analogy can be made towards the two 

examined areas, but only to a limited extent regarding arbitration agreements. A com-

bined application of analogies possible from indefeasible rights and arbitration agree-

ments creates a result where the validity of a shareholder’s agreement towards both ac-

quiring third party and remaining parties is clarified.  
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1 Introduktion  

1.1  Bakgrund 

När två eller flera fysiska eller juridiska personer beslutar sig för att i aktiebolagsform 

driva en verksamhet till förmån för ett gemensamt syfte finns ofta behov av att reglera 

en eller flera frågor sinsemellan.  

De frågor som parterna kan vilja reglera kan vara möjliga att i enlighet med aktiebolags-

lagen (ABL) föra in i bolagsordningen. Det kan dock finnas skäl till varför parterna inte 

vill reglera sina mellanhavanden i bolagsordningen, exempelvis för att denna är offent-

lig eller på grund av de formaliteter som måste iakttas om bolagsordningen ska ändras.  

Det kan också vara så att de frågor som parterna vill reglera inte kan föras in i bolags-

ordningen. ABL erbjuder exempelvis möjligheter att införa vissa typer av begränsningar 

av aktiers fria överlåtbarhet,1 men parterna kan vilja införa andra typer av avyttringsbe-

gränsningar. 

Ytterligare exempel på frågor de befintliga parterna kan vilja reglera är hur de ska rösta 

för sina aktier, eller reglera styrningen av bolaget. I detta fall är parterna hänvisade till 

att utnyttja avtalsfriheten och upprätta ett avtal sinsemellan, i vilket allehanda begräns-

ningar kan tas in. Detta avtal benämns ofta aktieägaravtal.  

Aktieägaravtalets verkningar mellan parterna regleras av allmänna avtalsrättsliga prin-

ciper. Detsamma torde kunna påstås om aktieägaravtalets verkningar gentemot tredje 

man, det vill säga att ett avtal (aktieägaravtal), enligt principen om ett avtals subjektiva 

begränsning, ej kan binda tredje man.2  

Att det existerar ett giltigt aktieägaravtal mellan aktieägarna kan vidare vara en förut-

sättning för parternas samarbete. Om en part i strid med aktieägaravtalet avyttrar sina 

aktier utan att iaktta de avyttringsbegränsningar som ofta finns i ett aktieägaravtal, aktu-

aliseras frågan huruvida aktieägaravtalet ”följer” aktierna. Eller annorlunda uttryckt, om 

de betingelser som avtalats i aktieägaravtalet även måste respekteras av tredje man.  

Oavsett vilka aktieägarna är, har de ett legitimt intresse av att veta huruvida aktierna de 

innehar omfattas av de betingelser som stipuleras i aktieägaravtalet. De tidigare aktie-

ägarna har ofta ett legitimt intresse av att den nya aktieägaren är bunden av aktieägarav-

talet, även om det är så att den nya ägaren förvärvat aktierna i strid mot vad de ur-

sprungliga parterna avtalat.  

Mot bakgrund av det oklara rättsläget vad gäller aktieägaravtals giltighet mot tredje man 

undersöks huruvida det med laganalogins hjälp kan avgöras hur frågan skulle bedömas 

om den kom inför en domstols eller skiljenämnds prövning.  

                                                 
1 4 kap. 8, 18, 27 §§ ABL.  

2 Adlercreutz, s. 138.  
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1.2 Syfte  

Denna framställning syftar till att utreda om det med stöd av nu gällande svensk rätt – i 

avsaknad av lagstiftning, praxis och förarbeten – på laganalogins väg går att söka led-

ning i hur giltigheten av aktieägaravtal gentemot tredje man ska bedömas. Analogier 

söks i relation till sakrättsliga verkningar samt skiljeavtal. Perspektivet på diskussionen 

är de intressemotsättningar som ofta torde existera med anledning av ett aktieägaravtal.  

För att uppnå syftet med denna framställning ska följande frågor besvaras:  

(1) Kan analogier dras mot sakrättens område vad gäller giltighet mot tredje man av 

obligatorisk pantsättning?  

(2) Kan analogier dras mot skiljerättens område vad gäller giltighet mot tredje man?  

Om analogier kan dras från något eller båda ovanstående områden: 

(3)  Vad blir resultatet av en analogisk tillämpning?  

1.3  Avgränsning  

Framställningen begränsas till att analysera aktieägaravtalets giltighet vid singularsuc-

cession genom köp eller byte. Gåvofallet har uteslutits på grund av de nya övervägan-

den som i så fall måste göras med anledning av de nära banden mellan givare och mot-

tagare som vanligtvis finns i dessa fall. Överlåtelse vid universalsuccession har uteslu-

tits på grund av avsaknaden av frihet att genomföra överlåtelsen. 

Med tredje man avses i denna framställning endast B eller D, oavsett om denne person 

äger aktier eller ej.3  

Trots att ett aktiebolags bolagsordning enligt ABL får innehålla avyttringsbegränsningar 

av liknande slag som ofta används i aktieägaravtal kommer ingen jämförelse mot tillåt-

na avyttringsbegränsningar i bolagsordningen göras. Detta beroende på att bolagsord-

ningen intar en annan ställning och har verkan mot en ny förvärvare av aktier.  

Utgångspunkten i framställningen är de vanligt förekommande avyttringsbegränsning-

arna och röststyrningsavtal. Andra klausuler kan tas in i aktieägaravtal men dessa be-

handlas ej i vidare omfattning än behövligt på grund av platsbrist.  

Vidare utesluts av samma anledning även andra rättsområden, även om det skulle vara 

intressant att undersöka om det finns grund för att dra analogier även till dessa.  

 

 

                                                 
3 Figur 1: Avtalsbundna parter och tredje man. 
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1.4 Metod och material  

Denna framställning baseras på en kombination av främst sakrättsliga, skiljerättsliga 

och aktiebolagsrättsliga arbeten. För att uppnå syftet med framställningen ska principen 

för tillerkännande av ett avtals verkningar mot tredje man analyseras. Metoden för att 

söka utreda de tre olika rättsområdena är i huvudsak traditionellt rättsdogmatisk.  

Det ska framhållas att ett avtals verkningar mot tredje man är komplicerat. Någon lag-

stiftning av intresse i förevarande situation existerar ej. Lagstiftaren har till och med av-

böjt förslag på reglering. Aktieägare har likväl behov av att reglera frågor som avytt-

ringsbegränsningar och röststyrning.  

I denna framställning ska som ett första steg användas främst en deskriptiv metod för att 

beskriva vad ett aktieägaravtal innebär samt den närmare innebörden av analogier. Som 

ett andra steg används en kombination av en deskriptiv och en problemorienterad me-

tod där två undantag till avtalets subjektiva begränsning behandlas. Som ett tredje steg 

används främst en problemorienterad metod för att behandla huruvida analogier kan 

dras till sakrätt respektive skiljerätt.  

Den deskriptiva metoden syftar endast till att beskriva gällande rätt, för att lägga grun-

den till en analys av aktieägaravtals giltighet mot tredje man.4 Den problemorienterade 

metoden som är framträdande i både andra och tredje steget används för att väga olika 

argument mot varandra och därigenom uppmärksamma problem och oklarheter i rätts-

läget.5 I avsnitten om undantag till avtalets subjektiva begränsning och aktieägaravtals 

giltighet mot tredje man analyseras, det vill säga problemet undersöks noga och både 

för och motargument identifieras. Slutligen i avsnitt 6 används syntes vilken avser att 

förena de olika beståndsdelarna som identifierats i analysen för att möjliggöra en appli-

cering av resultatet på aktieägaravtals giltighet mot tredje man.6 

Materialet är dels lagtext och förarbeten men främst rättspraxis och doktrin. Materialet 

är nästintill uteslutande svenskt då framställningen är begränsad till svensk rätt. Vid si-

dan av de traditionella juridiska källorna, lagtext, förarbeten och rättspraxis används 

även rättsuppfattningar och reella hänsyn (värderingar av resultatets godhet).7 

 

 

                                                 
4 Sandgren, s. 66.  

5 Sandgren, s. 29.  

6 Sandgren, s. 66 f.  

7 Sandgren, s. 37 med hänvisningar.  
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1.5 Disposition  

Inledningsvis behandlas i kapitel 2 innebörden av aktieägaravtalet, dess rättsverkan, 

problem och användning. I kapitel 3 behandlas flera tekniska begrepp i rättstillämp-

ningen där fokus ligger på laganalogi och gränsen för vart analogins tillämpning går. 

Kapitel 2 och 3 ämnar inte vara uttömmande utan syftar till att ge läsaren tillräcklig 

bakgrund för den kommande analysen av aktieägaravtalets giltighet mot tredje man.  

I kapitel 4 behandlas undantag till avtalets subjektiva begränsning med utgångspunkt i 

gällande rätt för att möjliggöra besvarandet av den första och andra frågan i syftet. De 

undantag denna framställning behandlar är avtalade sakrättsliga verkningar mot tredje 

man vilka behandlas i avsnitt 4.2 samt skiljeavtals verkningar mot tredje man vilka be-

handlas i avsnitt 4.3. I avsnitt 4.4 behandlas sättet på vilket undantag till avtalets subjek-

tiva begränsning motiverats i förevarande två situationer.  

I kapitel 5 behandlas huruvida analogier kan dras mot sakrättens område samt skiljerät-

tens område för att därigenom besvara första och andra frågan i syftet. I avsnitt 5.2 ut-

reds huruvida analogier kan dras mot sakrättens område och i avsnitt 5.3 utreds huruvi-

da analogier kan dras mot skiljerättens område.  

Avslutningsvis i kapitel 6 sker en tillämpning av resultatet från kapitel 5. Tillämpningen 

besvarar syftets tredje fråga; om analogier är möjligt, vad leder tillämpningen till för re-

sultat?  
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2 Allmänt om aktieägaravtal  

2.1 Inledning  

Speciellt i aktiebolag med ett fåtal ägare, ofta benämnda fåmansbolag, kan det finnas 

behov av utökad reglering av aktieägarnas mellanhavanden. Behoven kan vara mer om-

fattande än de instrument som står till förfogande att införa i bolagsordningen enligt 

ABL.  

Det finns ingen vedertagen definition av vad som menas med ett fåmansbolag. Ofta menas dock 

ett aktiebolag med en begränsad ägarkrets. Definitionen är inte särskilt viktig för denna fram-

ställning, men problematiken som diskuteras i denna framställning aktualiseras främst för få-

mansbolag. För att ge läsaren en bakgrund till ungefär vad som avses ska ett sätt att definiera 
fåmansbolaget nämnas. Enligt 56 kap. 2 § 1 p. inkomstskattelagen definieras fåmansföretaget 

som ett bolag där fyra eller färre delägare direkt eller indirekt äger andelar som motsvarar mer 

än 50 % av rösterna för samtliga andelar i företaget.  

De instrument ABL erbjuder återfinns i fjärde kapitlet. Samtyckesförbehåll regleras i kapitlets 8 

§, förköpsförbehåll i 18 § och hembudsförbehåll i 27 §.  

Anledningen till att behovet av avtalsreglering finns speciellt för fåmansbolag är att ak-

tiebolaget är utformat främst med tanke på storföretagen. Det gäller exempelvis att akti-

er ska fritt kunna överlåtas, skydd för eventuella minoritetsägare och reglering av hur 

beslutsprocessen ska gå till.8 I fåmansbolag kan däremot finnas en önskan av att aktie-

bolaget ska fungera mer som ett handelsbolag. Att ägarkretsen ska kunna kontrolleras9 

och att beslutsprocessen10 ska ha liknande form som handelsbolaget är exempel på vad 

som kan finnas önskvärt att reglera för fåmansbolag.  

Exempel på frågor som vanligen regleras i aktieägaravtal rörande mindre bolag är in-

skränkningar av principen om aktiers fria överlåtbarhet, så kallade avyttringsbegräns-

ningar. Det kan även finnas ett intresse av att reglera hur parterna ska rösta för sina akti-

er, så kallade röststyrningsavtal eller att påverka den funktionsfördelning mellan bo-

lagsorganen som följer av ABL, ofta genom att försöka få en funktionsfördelning som 

liknar den i exempelvis handelsbolag.  

Även om problematiken som diskuteras i denna framställning är som störst för fåmans-

bolag,11 vilka oftast är privata aktiebolag, är de principer som diskuteras i lika stor ut-

sträckning applicerbara på publika aktiebolag, om aktieägare i dessa valt att sinsemellan 

avtalsvis reglera sina mellanhavanden. Denna framställning är således ej begränsad till 

privata aktiebolag.  

                                                 
8 Sandström, s. 79.  

9 Jfr. 2 kap. 21 § HBL.  

10 Jfr. 2 kap. 24 § 2 st. HBL.  

11 Stattin JT, s. 103.  



 

Problematiken är möjligen marginell för publika aktiebolag, i vart fall om de är noterade på 

börs eller annan marknadsplats. Behovet av att sluta aktieägaravtal mellan ägare i börsnoterade 
bolag med spridd ägarkrets torde vara litet, i vart 

en kapitalplacering. Det går dock inte att utesluta att aktieägare i denna typ av bolag väljer att 

sluta aktieägaravtal sinsemellan. Frågor där det kan vara intressant att samverka med annan a
tieägare är exempelvis vad gäller styrelseval eller ägarpolicyfrågor.

2.2 Aktieägaravtal

Att aktieägaravtal tillerkänns full rättsverkan mellan avtalsparterna 

svensk rätt.13 Detta är även utgångspunkten i förarbeten.

iaktta är sedvanliga avtalsrättsliga principer vilket innebär att även ett muntligt avtal 

binder parterna. Det är dock att föredra att upprätta avtalet skriftligen ur bevissy

punkt.15 Därtill, vad gäller begränsningar i aktiers ö

kravet ställas tämligen högt på grund av avtalets ingripande karaktär.

Den traditionella uppfattningen är att ett aktieägaravtal 

vart fall så länge denne är i god tro om beting

När det refereras till parterna A

som illustreras i nedanstående figur. 

rar aktier, är det alltid B som är avyttrare även om A eller 

Figur 1: Avtalsbundna parter och tredje man. 

Avtalets subjektiva begränsning illustreras i 

som på avtalsrättslig grund är bundna av ak

avses med tredje man visas i 

                                        
12 Stattin & Svernlöv, s. 63.  

13 Roos, s. 325 med hänvisningar och J. Sandström, s. 276 ff. med hänvisningar. 

14 Prop. 2004/05:85, s. 251. 

15 Roos, s. 262.  

16 Roos, s. 265.  

17 Kansmark & Roos, s. 30.  

18 Kansmark & Roos, s. 31 och Stattin och Svernlöv, s. 31.
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Problematiken är möjligen marginell för publika aktiebolag, i vart fall om de är noterade på 

börs eller annan marknadsplats. Behovet av att sluta aktieägaravtal mellan ägare i börsnoterade 
bolag med spridd ägarkrets torde vara litet, i vart fall för de ägare som ser sitt innehav mest som 

en kapitalplacering. Det går dock inte att utesluta att aktieägare i denna typ av bolag väljer att 

sinsemellan. Frågor där det kan vara intressant att samverka med annan a
mpelvis vad gäller styrelseval eller ägarpolicyfrågor.12 

Aktieägaravtalets rättsverkan  

Att aktieägaravtal tillerkänns full rättsverkan mellan avtalsparterna 

Detta är även utgångspunkten i förarbeten.14 De enda krav parterna måste 

iaktta är sedvanliga avtalsrättsliga principer vilket innebär att även ett muntligt avtal 

binder parterna. Det är dock att föredra att upprätta avtalet skriftligen ur bevissy

vad gäller begränsningar i aktiers överlåtbarhet, torde dokumentation

kravet ställas tämligen högt på grund av avtalets ingripande karaktär.16

Den traditionella uppfattningen är att ett aktieägaravtal ej varken bi

vart fall så länge denne är i god tro om betingelsens utevaro,17 eller bolaget

När det refereras till parterna A-D i denna framställning, avses alltid partsställningen 

som illustreras i nedanstående figur. Om en part som omfattas av aktieägaravtalet avyt

rar aktier, är det alltid B som är avyttrare även om A eller C likväl kan vara avyttrare.

 

: Avtalsbundna parter och tredje man.  

Avtalets subjektiva begränsning illustreras i ovanstående figur. Ellipsen visar de parter 

som på avtalsrättslig grund är bundna av aktieägaravtalet. Icke avtalsbunden

n visas i rektangeln.  

                                                 
 

Roos, s. 325 med hänvisningar och J. Sandström, s. 276 ff. med hänvisningar.  

 

Kansmark & Roos, s. 31 och Stattin och Svernlöv, s. 31. 

Problematiken är möjligen marginell för publika aktiebolag, i vart fall om de är noterade på 

börs eller annan marknadsplats. Behovet av att sluta aktieägaravtal mellan ägare i börsnoterade 
fall för de ägare som ser sitt innehav mest som 

en kapitalplacering. Det går dock inte att utesluta att aktieägare i denna typ av bolag väljer att 

sinsemellan. Frågor där det kan vara intressant att samverka med annan ak-

Att aktieägaravtal tillerkänns full rättsverkan mellan avtalsparterna står klart enligt 

De enda krav parterna måste 

iaktta är sedvanliga avtalsrättsliga principer vilket innebär att även ett muntligt avtal 

binder parterna. Det är dock att föredra att upprätta avtalet skriftligen ur bevissyn-

torde dokumentations-
16 

binder tredje man, i 

bolaget18. 

D i denna framställning, avses alltid partsställningen 

Om en part som omfattas av aktieägaravtalet avytt-

C likväl kan vara avyttrare. 

stående figur. Ellipsen visar de parter 

tieägaravtalet. Icke avtalsbunden part som 
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Det har från lagrådet framförts förslag på intagande av bestämmelse i lagstiftningen som 

anger att avyttringsbegränsningar intagna i aktieägaravtal ska sakna verkan mot bolaget. 

Förslaget ledde dock inte till lagstiftning med motiveringen att frågan ej är aktiebolags-

rättslig utan avtalsrättslig. Därtill befanns en risk för att oönskade motsatsslut skulle 

ske.19 

2.3 Enkelt bolag  

När en eller flera personer ingår ett aktieägaravtal kan detta innebära att ett enkelt bolag 

enligt lagen om handelsbolag och enkla bolag (HBL) uppstår emellan avtalsparterna. 

Rekvisiten för att ett enkelt bolag ska föreligga är att det bygger på ett avtal vilket avser 

visst ändamål och medför en förpliktelse att verka för det gemensamma ändamålet. Ak-

tieägaravtalet uppfyller således normalt de lågt ställda kraven för att ett enkelt bolag ska 

föreligga.20  

Det sagda innebär naturligtvis inte att med alla aktieägaravtal uppstår ett enkelt bolag. Rekvisi-
ten måste prövas i relation till det förevarande aktieägaravtalet men det torde stå klart att många 

aktieägaravtal uppfyller nämnda rekvisit.  

Innebörden för avtalsparterna av att aktieägaravtalet normalt ger upphov till ett enkelt 

bolag innebär att parterna vid avtalsslutandet måste iaktta vad HBL stadgar och tillse att 

aktieägaravtalet får de verkningar som parterna avser. Vad som främst här avses, i rela-

tion till frågeställningen är avtalstiden, möjligheterna för uppsägning samt vad som 

händer med anledning av parts konkurs.  

Har aktieägaravtalet slutits för obestämd tid kan avtalet enligt 2 kap. 24 § 2 st. jämte 4 

kap. 7 § 2 st. HBL när som helst sägas upp med en uppsägningstid om sex månader. 

Parterna kan i stället välja att avtala om annan uppsägningstid, alternativt att sluta avta-

let på bestämd tid.
21 Sluts avtalet för bestämd tid och det enkla bolagets verksamhet 

fortgår vid utgången av avtalet, anses avtalet därefter slutet på obestämd tid enligt 2 kap. 

24 § 3 st. HBL.  

Det enkla bolagets verksamhet är här att verka för ett gemensamt syfte vad gäller aktieinneha-

vet. Det gemensamma syftet kan vara av allehanda slag. För att det ska anses att bolagets verk-

samhet fortgår vid utgången av avtalet, torde det således vara en tillräcklig förutsättning att par-

terna i aktieägaravtalet fortfarande är ägare till aktierna. Svaret på frågan vad som händer om 
aktieägaren förändrat sitt aktieinnehav genom exempelvis avyttring av delar av innehavet eller 

förvärv av ytterligare aktier får sökas enligt avtalsrättsliga tolkningsprinciper. 

Rätten till att säga upp ett aktieägaravtal slutet på obestämd tid kan ej giltigen avtalas 

bort. För att öka säkerheten för aktieägaravtalets bestånd bör i stället avtalet slutas för 

                                                 
19 Prop. 2004/05:85, s. 251.  

20 1 kap. 3 § HBL, jfr. 1 kap. 1 § HBL, NJA 1942 s. 627, Kansmark & Roos, s. 35, Stattin JT, s. 100, T. 
Sandström 2009, s. 80, Stattin & Svernlöv, s. 57, Sund, s. 135, T. Sandström 2006, s. 40 och Roos, s. 
268 ff.  

21 Kansmark & Roos, s. 90 och Stattin & Svernlöv, s. 57 f.  



Allmänt om aktieägaravtal 

 
8

bestämd tid med automatisk förlängning av ytterligare tidsperiod.22 Ett exempel på for-

mulering är: 

”Detta avtal gäller för tio år och prolongeras därefter i på varandra följande perioder om tre år 

om det inte sägs upp senast ett år före avtalstidens utgång.”23  

Även om aktieägaravtalet sluts på bestämd tid kan detta sägas upp med anledning av 

viktig grund enligt 2 kap. 25 § jämte 4 kap. 7 § 2 st. HBL. Vad som avses med viktig 

grund anges inte i nuvarande lydelse av HBL, men i 1895 års lag om handelsbolag och 

enkla bolag definieras viktig grund såsom lojalitet mot bolaget och parterna, det vill 

säga förutsättningarna för avtalet. Rätten till att säga upp avtalet med anledning av vik-

tig grund kan inte på förhand avtalas bort.24 

I det fall en part i aktieägaravtalet går i konkurs blir resultatet av en tillämpning av HBL följan-

de. Det enkla bolaget ska omedelbart träda i likvidation enligt 2 kap. 27 § jämte 4 kap. 7 § 2 st. 

HBL, om inte annat följer av lagens 2 kap. 29-30 §§. Det kan enligt 2 kap. 29 § HBL avtalas att 
vid fall av avtalsparts konkurs, denne avtalspart ska utträda ur avtalet i stället för att avtalet ska 

upphöra att gälla. Konkursboet måste dock biträda avtalet för att bestämmelsen ska binda detta. 

Ett exempel på formulering är: 

”Vid avtalsparts konkurs skall avtalet inte upphöra att gälla utan fortsättas mellan återstående 

parter med uteslutande av konkursgäldenären och hans konkursbo. Önskar konkursboet hem-

bjuda konkursgäldenärens aktier till avtalsparterna skall vad som gäller om förköp äga motsva-

rande tillämpning.”25 

2.4 Röstbindningsavtal  

Det är genom att rösta på bolagsstämman som aktieägarnas makt över bolaget kommer 

till uttryck. Det kan ofta finnas ett behov i fåmansbolag att kunna bygga upp den orga-

nisationsform som passar just deras verksamhet och partsrelationer. Frågor som aktie-

ägarna kan vilja reglera är en balans i så kallade 50/50-bolag, ge minoriteten insyn i bo-

laget eller att ägarna ska utse vissa representanter till bolagsorganen. Detta behov står 

inte alltid i enlighet med ABL. Det kan därför vara så att aktieägarna i ett aktieägaravtal 

reglerar dessa frågor.26 Själva röststyrningen kan sedan ges uttryck med till exempel föl-

jande formulering: 

”Parterna förbinder sig att själva eller genom ombud eller genom av dem utsedda styrelseleda-

möter vid bolagsstämmor, styrelsesammanträden eller eljest utöva sin rösträtt på sätt som er-

fordras för genomförande av detta avtals bestämmelser.”27 

                                                 
22 Kansmark & Roos, s. 90 och Stattin & Svernlöv, s. 57 f.  

23 Stattin & Svernlöv, s. 58. 

24 Stattin & Svernlöv, s. 58.  

25 Kansmark & Roos, s. 98.  

26 Kansmark & Roos, s. 36 och Stattin & Svernlöv, s. 33.  

27 Kansmark & Roos, s. 36. 



Allmänt om aktieägaravtal 

 
9

Hur parterna i aktieägaravtalet ska utöva sin rösträtt kan som framgår av exemplet ovan 

antingen bestämmas på förhand, eller genom någon form av beslutsmekanism som an-

ges i avtalet.  

Ett aktieägaravtal kan förplikta parterna i avtalet och bolagsorgan direkt att rösta på 

visst sätt. Av dessa alternativ är det att föredra att förpliktiga avtalsparterna att rösta på 

visst sätt, då dessa på avtalsrättslig grund kan hållas ansvariga om de inte följer avtalet. 

Bolagsstämma kan nämligen inte med bindande verkan förpliktas att fatta vissa beslut.28 

Det följer av att kompetensinskränkningar i bolagsordningen inte får vara så ingripande 

att de i realiteten förändrar bolagsorganens funktioner.29  

Det har påståtts i doktrinen, att uppfattningen om att erkänna sakrättsligt skydd gent-

emot förvärvare av aktier som är i ond tro, skulle ha vunnit anslutning.30 Det har även, i 

vart fall i äldre litteratur, argumenterats för motsatt uppfattning.31 Rättsläget får dock 

betraktas som oklart. 

2.5 Avyttringsbegränsningar  

I ett fåmansbolag kan finnas ett behov av att ha kontroll över ägarkretsen. Ägarna kan 

ha satsat stora delar av sina besparingar i aktiebolaget och vara beroende av inkomsten 

från bolaget för sin dagliga försörjning. För att aktieägarna ska känna trygghet och för 

att aktiebolaget ska kunna fortsätta driva sin verksamhet på ett sätt som möjliggör fort-

satt deltagande av de existerande ägarna kan krävas ett aktieägaravtal innehållandes 

klausuler som på olika sätt kontrollerar ägarkretsen.  

Önskan att kontrollera ägarkretsen kan ha flera orsaker. Bolagets verksamhet kan vara 

direkt beroende av de nuvarande aktieägarnas arbetsinsats. Förutsättningarna för effek-

tivt samarbete kan vara mindre med en okänd ägare. En passiv delägare vilken bara ef-

tersträvar hög utdelning kan vara förödande då aktieägarnas intressen då inte är sam-

stämmiga. Det kan även finnas en risk för att få in en konkurrent som delägare, vilken 

snarare avser att skada bolaget än att bidra till dess produktivitet. Ett indirekt ägande 

genom giftorätt, eller en ofrånkomlig ägarövergång genom arv kan även vilja regleras 

med hänsyn till ovanstående resonemang. 

De typer av klausuler som främst åsyftas är överlåtelseförbud, samtyckes- och förköps-

förbehåll samt hembudsklausuler. Enligt 1975 års ABL kunde endast hembudsklausuler 

införas i bolagsordningen. Numera kan dock även samtyckes- och förköpsförbehåll in-

tas. Denna omständighet fråntar inte behovet av att föra in klausuler av detta slag i ett 

                                                 
28 Stattin & Svernlöv, s. 33.  

29 Stattin, s. 140 ff. och Kansmark & Roos, s. 31.  

30 Kansmark & Roos, s. 30.  

31 Roos, s. 322, jfr. s. 195 och Hessler, s. 462.  
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separat aktieägaravtal, exempelvis om aktieägarna vill undgå den offentlighet som en 

reglering i bolagsordning innebär.32 

Den uppmärksamme läsaren ställer sig säkert frågan hur avyttringsbegränsningar förhål-

ler sig till principen om aktiers fria överlåtbarhet vilken uttrycks i 4 kap. 7 § ABL. Att 

aktier fritt ska kunna överlåtas är en grundläggande princip i den svenska aktiebolags-

rätten.33 Principen innebär även att varken bolaget eller övriga aktieägare kan hindra 

viss person från att bli ägare till aktier i bolaget.34 Att en minoritetsaktieägare som inte 

är nöjd med hur bolaget drivs ska ha möjlighet att sälja sitt innehav är ett viktigt skydd. 

En tolkning är att behovet av skydd i form av att kunna avyttra sitt innehav får sättas i 

relation till, i fåmansbolag, aktieägarnas behov av att kunna kontrollera ägarkretsen. T. 

Sandström35 påpekar dessutom att det givetvis är av största vikt att en medlem av en po-

litisk eller religiös förening ska kunna utträda denna, men det torde inte vara lika be-

klämmande att i affärer begränsa parts möjligheter till att lämna samarbetet. Han anför 

vidare att det inte är bra för bolagsklimatet att skapa en inlåsningseffekt för kapitalpla-

ceringar i aktiebolag.  

Vid ett accepterande av tolkningen, att det sker en avvägning mellan vikten att upprätt-

hålla principen om aktiers fria överlåtbarhet och vikten av fåmansbolags aktieägares be-

hov av inskränkningar i denna, har lagstiftaren uppenbarligen ansett det finnas tungt vä-

gande skäl för att inskränka den förstnämnda principen. Detta ges till uttryck i lagtexten 

i och med intagandet av samtyckes- och förköpsförbehåll och har stöd även i förarbete-

na,36 låt vara att uttalandet gäller förbehåll i bolagsordningen, ej aktieägaravtal som här 

diskuteras. Däremot är möjligheterna till inskränkningar enligt ABL uttömmande i syfte 

att upprätthålla betydelsen av principen om aktiers fria överlåtbarhet.37 Det finns således 

anledning till att göra skillnad mellan de avyttringsbegränsningar i aktieägaravtal som är 

upptagna i ABL och de avyttringsbegränsningar i aktieägaravtal som inte är upptagna i 

ABL.  

Nedan kommer en genomgång av fyra vanliga avyttringsbegränsningar göras. Därtill 

kommer exempel på övriga klausuler som rör avyttring att nämnas. Utgångspunkten 

kommer vara vad respektive klausul innebär enligt ABL, låt vara att dessa regler endast 

är bindande om avyttringsbegränsningar intas i bolagsordningen. Parterna i ett aktie-

ägaravtal kan välja att utforma klausulerna som passar deras önskemål, men risken för 

jämkning enligt 36 § lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område (AvtL) ska tas i beaktande. 
                                                 
32 Avsnitt 1.1. 

33 SOU 1978:66, s. 119, Kansmark & Roos, s. 64 och T. Sandström 2009, s. 24.  

34 Sjöman, s. 46 f. och 53.  

35 T. Sandström 2009, s. 24.  

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

37 Prop. 2004/05:85, s. 251.  



Allmänt om aktieägaravtal 

 
11

Samtyckesförbehåll enligt 4 kap. 8 § ABL har som effekt att bolaget måste lämna sitt 

samtycke för att överlåtelsen ska bli giltig. Om bolaget vägrar samtycke ska, om aktie-

ägaren begär det, bolaget anvisa annan förvärvare enligt lagens 4 kap. 8 §, 11 § st. 2, 12 

§ st. 1.  

Förköpsförbehåll enligt 4 kap. 18 § ABL innebär att aktieägaren innan överlåtelsen ska 

erbjuda redan befintlig aktieägare eller någon annan person att förvärva aktierna. Nor-

malt torde priset baseras på ett anbud från oberoende tredje man.38 Enligt 4 kap. 25 § 

ABL får, om en överlåtelse till förköpsberättigad ej kommit till stånd, aktierna ej överlå-

tas till annan på förmånligare villkor än de som uppgavs i erbjudandet.  

Hembudsklausuler enligt 4 kap. 27 § ABL innebär att en aktie som övergått till en ny 

ägare ska kunna lösas av en angiven lösningsberättigad person.  

Ett totalt överlåtelseförbud är en stor avvikelse från principen om aktiers fria överlåt-

barhet som ej är upptagen i ABL. Eftersom att aktieägaravtal är att bedöma enligt vanli-

ga avtalsrättsliga principer torde ett definitivt överlåtelseförbud löpa övervägande risk 

för att jämkas enligt 36 § AvtL om frågan kom under en domstols eller skiljenämnds 

bedömning. För att undvika att överlåtelseförbudet jämkas föreslås därför att det görs 

tidsbegränsat.39 Därtill är det praktisk sett bara möjligt att ett överlåtelseförbud endast 

omfattar frivilliga överlåtelser.40 

Exempel på övriga klausuler som kan tas in i ett aktieägaravtal kan vara ett förbud mot 

pantsättning av aktier, att en fysisk person ska tillse att aktierna ej blir giftorättsgods el-

ler att den som ärver aktierna ska förfara på visst sätt, exempelvis hembjuda aktierna.41 

Det har framförts teorier om att avyttringsbegränsningar, i vart fall vad gäller hembuds-

liknande klausuler, ska gälla i förhållande till ondtroende tredje man.42 

2.6 Slutsatser  

När ett aktieägaravtals verkningar mot tredje man ska undersökas uppstår flera problem. 

Som framgått i detta kapitel kan aktieägarna vilja avtala om frågor vilka inte till fullo är 

i enlighet med ABL, eller till och med står i direkt strid med ABL.  

Avtalsparternas situation kompliceras av att aktieägaravtalet normalt ger upphov till ett 

enkelt bolag vilket kan få en rad dispositiva bestämmelser tillämpliga på avtalet utan att 

ena eller båda parterna tagit detta i beaktande.  

                                                 
38 Stattin & Svernlöv, s. 50.  

39 Stattin & Svernlöv, s. 49, Kansmark & Roos, s. 82 och Sund, s. 151.  

40 Kansmark & Roos, s. 81.  

41 Stattin & Svernlöv, s. 51.  

42 Stattin JT, s. 107, Stattin & Svernlöv, s. 53, J. Sandström, s. 283 ff. och Forssell, s. 191.  
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Därtill kommer avtalets subjektiva begränsning. Vid en analys av om det finns grund 

för att frångå principen om avtalets subjektiva begränsning vad gäller aktieägaravtalet 

uppstår flera tillämpningsproblem. Det finns många motstridiga intressen inblandade av 

vilka flera kan beskrivas som beaktansvärda: kvarstående aktieägares intresse av att 

kunna fortsätta verksamheten på oförändrat sätt; tredje mans intresse av att inte bli bun-

den av avtal som tidigare aktieägare ingått; eller kanske till och med tredje mans intres-

se av att bli bunden av aktieägaravtalet.  

I framställningen utreds huruvida det på laganalogins väg kan sökas ledning i hur denna 

komplicerade situation kan tänkas lösas om den skulle komma inför en domstols eller 

skiljenämnds bedömning. Därför behandlas i nästa kapitel vad analogier är och vad som 

uttalats i doktrinen om dess tillämpning.  
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3 Analogi som tolkningsmetod 

3.1 Inledning  

I detta kapitel behandlas flera tekniska begrepp i rättstillämpningen. Då syftet med den-

na framställning är att undersöka huruvida det på analogiernas väg kan sökas ledning i 

vilken utsträckning förvärvande tredje man kan anses bunden av ett aktieägaravtal be-

handlar kapitlet främst laganalogi och rättsanalogi.  

I doktrinen behandlas i anslutning till analogierna även e contrario-slutet, extensiv och 

restriktiv tolkning samt reduktionsslutet.
43 För att ge en helhetsbild av hur analogierna 

tillämpas kommer även dessa begrepp att behandlas översiktligt.  

I doktrinen skiljs mellan laganalogi och rättsanalogi.
44

 Laganalogi i sin tur skiljs tradi-

tionellt från extensiv tolkning, mer om detta i avsnitt 3.5.  

3.2 Laganalogi   

3.2.1 Exemplifiering av laganalogi – skuldebrevslagen 

Med laganalogi menas ett applicerande av en bestämmelse på en situation som enligt 

bestämmelsens ordalydelse klart faller utanför bestämmelsens betydelseområde.  

Termen laganalogi inte är helt rättvisande. Lag kan vara mer än ”författning” vilket innebär att 
laganalogi även kan avse regler utvecklade i rättspraxis som formulerats tillräckligt precist och 

där rättspolitiska motiveringar och överväganden är redovisade.45 För att omformulera Ström-

holms ståndpunkt skulle jag vilja sammanfatta det med att om en regel vuxit fram ur praxis och 
tillräcklig information finns att tillgå för att göra en grundlig prövning och överväganden på 

liknande sätt som skulle gjorts om det rörde sig om en vanlig laganalogi, regeln torde kunna 

användas på samma sätt som om den vore stadgad i lag.  

Ett exempel på ett fall där laganalogi tillämpas är skuldebrevslagens tillämpning på en 

rad förbindelser som inte uppfyller rekvisiten för skuldebrev, låt vara att det redan i mo-

tiven uttalats att så avsetts.46 Skuldebrevslagen kan således med laganalogins hjälp i viss 

utsträckning tillämpas exempelvis på en biljett avsedd för personbefordran.47 

För att knyta an till ovanstående exempel, kan det finnas skäl att ”låna” den lösning som 

erbjuds i skuldebrevslagen för att lösa den tvist som uppkommit rörande biljetten. Detta 

trots att med skuldebrev enligt skuldebrevslagen avses en till det yttre fristående, skrift-

                                                 
43 T.ex. Strömholm, s. 457 ff. och Peczenik, s. 74 ff.  

44 Peczenik, s. 82.  

45 Strömholm, s. 461.  

46 SOU 1935:14 s. 41 f. och Walin, s. 14 f. 

47 Sundberg, s. 54. 



 

lig utfästelse att erlägga ett penningbelopp.

der bestämmelsens kärnområde

ren ska prestera en transporttjänst, ej ett penningbelopp.

3.2.2 Teorin bakom laganalogi 

Den semantiska betydelsen av orden i språket är inte kristallklar. 

klart att en viss bestämmelse antingen klart faller inom eller utom den aktuella situati

nen förekommer. Nästan lika självklart förekommer 

tills vidare därhän, se avsnitt 

lämpningsområde föreligger ingen

 

Figur 2: Ett ords betydelseområde.

Det kan vara så att det står klart

att gällande rätt ej kan utrönas på annat sätt. Detta samtidigt som situationen 

utanför bestämmelsens tillämpningsområde. 

”låna”, det vill säga på laganalogins väg tillämpa de bestämmelser som visserligen klart 

faller utanför bestämmelsens tillämpningsområde.

En analogisk tillämpning kan således sägas ske utan stöd i lag

stället på grund av att bestämmelsen reglerar något annat fall som 

aktuella situationen.51  

Det har framförts, att vissa 

redan befintliga lösningar ska tillämpas i oreglerade situationer. Argument som framförs 

är att användandet av redan befintliga lösningar innebär lägre kostnader, därtill bidrar 

analogisk tillämpning till viss systemkonformitet och ö

med fritt konstruerade lösningar.

                                        
48 SOU 1935:14 s. 41 f. 

49 Lehrberg s. 82.  

50 Strömholm s. 457.  

51 Peczenik s. 79. 

52 Strömholm, s. 457 och Peczenik s. 82. 
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lig utfästelse att erlägga ett penningbelopp.
48

 Att konstatera att biljetten ej faller in u

bestämmelsens kärnområde torde inte ge upphov till någon tveksamhet, transport

ren ska prestera en transporttjänst, ej ett penningbelopp.  

akom laganalogi  

Den semantiska betydelsen av orden i språket är inte kristallklar. Situationer där det står 

klart att en viss bestämmelse antingen klart faller inom eller utom den aktuella situati

nen förekommer. Nästan lika självklart förekommer osäkra fall. De osäkra

avsnitt 3.5. Om situationen klart faller inom bestämmelsens ti

gger ingen problematik.  

 

Ett ords betydelseområde.49 

Det kan vara så att det står klart att den aktuella situationen ej regleras i annan lag eller 

kan utrönas på annat sätt. Detta samtidigt som situationen 

utanför bestämmelsens tillämpningsområde. I detta fall kan det likväl finnas skäl för att 

”låna”, det vill säga på laganalogins väg tillämpa de bestämmelser som visserligen klart 

faller utanför bestämmelsens tillämpningsområde.50  

tillämpning kan således sägas ske utan stöd i lag. Tillämpningen sker i

bestämmelsen reglerar något annat fall som väsentlige

vissa argument skulle kunna försvaras såsom rationella till varför 

redan befintliga lösningar ska tillämpas i oreglerade situationer. Argument som framförs 

är att användandet av redan befintliga lösningar innebär lägre kostnader, därtill bidrar 

analogisk tillämpning till viss systemkonformitet och överskådlighet i systemet jämfört 

med fritt konstruerade lösningar.52  

                                                 

Strömholm, s. 457 och Peczenik s. 82.  

Att konstatera att biljetten ej faller in un-

torde inte ge upphov till någon tveksamhet, transportö-

Situationer där det står 

klart att en viss bestämmelse antingen klart faller inom eller utom den aktuella situatio-

osäkra fallen lämnas 

faller inom bestämmelsens till-

att den aktuella situationen ej regleras i annan lag eller 

kan utrönas på annat sätt. Detta samtidigt som situationen klart faller 

I detta fall kan det likväl finnas skäl för att 

”låna”, det vill säga på laganalogins väg tillämpa de bestämmelser som visserligen klart 

. Tillämpningen sker i 

väsentligen liknar den 

rationella till varför 

redan befintliga lösningar ska tillämpas i oreglerade situationer. Argument som framförs 

är att användandet av redan befintliga lösningar innebär lägre kostnader, därtill bidrar 

verskådlighet i systemet jämfört 
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För att det ska vara möjligt att tillämpa laganalogi bör följande vara uppfyllt:53 

(1) Den aktuella situationen är inte lagreglerad på tillfredsställande sätt. Det före-
kommer således en lucka i lagen vilken rättstillämparen anser borde reglerats.54  

(2) Situationen ligger utanför det språkliga tillämpningsområdet för bestämmelsen. 

Trots detta bedöms situationen med stöd av denna lagregel.  

(3) Tillämpningen sker på grund av att bestämmelsen reglerar några andra fall som 

väsentligen liknar den aktuella situationen. 

3.2.3 När kan laganalogi tillämpas? 

De generella argument som tidigare togs upp kan givetvis inte användas för att rättfär-

diga laganalogi i varje oreglerat fall. Det kan vara så, och är ofta så, att lagstiftaren av-

sett att exempelvis ett visst handlande inte ska vara sanktionerat. För ett ge ett enkelt 

exempel, om en handling ej är upptagen i brottsbalken kan den heller inte vara straff-

sanktionerad. 

Om vi antar att en situation där punkt ett och två i avsnitt 3.2.2 är uppfyllda. Frågan blir 

då under vilka förutsättningar tredje punkten är uppfylld. Uttrycket väsentligen liknar 

ger inte mycket vägledning i sig. För att fastställa om situationen för handen väsentligen 

liknar den situation som den aktuella bestämmelsen direkt avser att reglera, kan ledning 

sökas i bestämmelsens motiv.55  

Låt oss anta, att i det tidigare exemplet med skuldebrevslagen, det anges i motiven att 

lagen är avsedd att främja omsättningens intresse. Grunden för analogier torde då bli 

mindre i fallet med en biljett avseende personbefordran, i vart fall så länge ingen fram-

gångsrikt argumenterar för att omsättningens intresse är lika starkt vad gäller biljetter 

för personbefordran som för de typer av skuldebrev som klart faller inom lagens till-

lämpningsområde.  

Biljetten avseende personbefordran liknar ett skuldebrev på så sätt att båda är en till det 

yttre fristående, skriftlig utfästelse att prestera någonting till den som presenterar doku-

mentet. Biljetten är liksom skuldebrevet normalt möjligt att överlåta på annan med iakt-

tagande av de regler som gäller för överlåtelse. I doktrin har angetts att speciesförplik-

telser principiellt anses falla utanför skuldebrevsområdet56 varför det blir intressant att 

undersöka huruvida transporttjänsten är att anse som en genus- eller speciesförpliktelse. 

Det har hävdats att resenären har en genusfordran på transportören.57 För att komma till 

den slutsatsen krävs att man strikt delar upp transportörens och resenärens förpliktelser 

                                                 
53 Peczenik, s. 78 f.  

54 Peczenik, s. 76 f.  

55 Strömholm, s. 460.  

56 Walin, s. 18. 

57 Sundberg, s. 54.  
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och ser dem var för sig. Denna strikta uppdelning behöver ej göras för ett vanligt skul-

debrev varför grunden för analogier blir svagare för biljetter för personbefordran. Base-

rat på dessa iakttagelser torde det finnas grund för laganalogi även om en restriktiv till-

lämpning bör iakttas.  

Ovanstående stycke gör ej anspråk på att vara en fullständig utredning. Det tar bara upp 

två viktiga aspekter att titta på om man vill undersöka vilken grund det finns för analo-

gier mellan skuldebrevslagen och biljetter för personbefordran.  

3.3 Rättsanalogi   

Rättsanalogi tillämpas i det fall det inte finns tillräckligt stöd för att på analogins väg 

tillämpa en annan lag (laganalogi). I stället tillämpas på det oreglerade fallet allmänna 

principer som kan anses gälla i rättssystemet i allmänhet. För att fastställa dessa allmän-

na principer har rättstillämparen att vända sig till ett obestämt författningsmaterial. 

Rättstillämparen tar sig således större valfrihet vid en tillämpning av rättsanalogi jäm-

fört med tillämpning av laganalogi.58 Ett exempel på rättsanalogi är att ett kontrakt en-

dast kan hävas om det är så att avtalsbrottet är väsentligt.59 

För att inte skapa förvirring ska några ord sägas om begreppen laganalogi och rättsana-

logi. Termen ”analogi”60 för närmast tankarna till att båda analogiförfarandena skulle 

innebära en liknande detaljerad jämförelse. Skillnaden ligger däri att vid laganalogi gör 

rättstillämparen en detaljerad jämförelse mellan den förevarande situationen och det fall 

lagen är avsedd att reglera. Rättsanalogi däremot innebär ett rättsskapande element när 

de allmänna rättsprinciperna ska fastställas.61 

3.4 Motsatsslut 

Med motsatsslut menas att slutsatser dras om vad som inte omfattas av en viss bestäm-

melse. Om det till exempel vore förbjudet att visa sig i simbyxor, skulle motsatsslut fö-

religga i det fall rättstillämparen valde att tolka bestämmelsen som att det vore tillåtet 

att visa sig i kortbyxor. I det fallet får lagens tystnad tala; om lagstiftaren avsett att det 

inte skulle vara tillåtet att visa sig i kortbyxor borde detta angetts uttryckligen. Motsats-

slutet följer således inte av en strikt logisk argumentation, förbudet utesluter inte, som i 

exemplet att det skulle vara förbjudet att visa sig även i kortbyxor. Andra bestämmelser 

kan reglera just fallet med kortbyxor, alternativt kan lagstiftaren avsett att det även är 

förbjudet att visa sig i kortbyxor.  

                                                 
58 Strömholm, s. 461. 

59 Lehrberg, s. 84.  

60 NE: analogi. Likhet, överensstämmelse, motsvarighet.  

61 Strömholm, s. 461.  



Analogi som tolkningsmetod 

 
17

I det fall den förevarande situationen är oreglerad, men lagen har reglerat ett närliggan-

de fall, föreligger alltså motsatsslut om det är så att bedömning görs att lagens tystnad 

ska tala. Det rör sig således om analogins direkta motsats.62  

Det kan vara så att det är osäkert huruvida en analogisk tillämpning eller motsatsslutet 

skall väljas i en speciell situation. Peczenik63 försöker definiera ett test för sådana situa-

tioner.   

(1) Iakttagelse av likheter, 
(2) bedömning av sociala verkningar, samt 

(3) väsentlighetsbedömningen – är ovannämnda likheter så väsentliga att en analo-

gisk tillämpning framför motsatsslutet bör väljas?   

3.5 Övriga begrepp  

Den extensiva tolkningen rör de osäkra fallen, det vill säga de fall där förvisso situatio-

nen faller inom bestämmelsens betydelseområde, men endast inom dess bredaste tolk-

ning. I detta fall tillämpas bestämmelsen på alla fall som kan anses ligga inom det juri-

diska betydelseområdet för bestämmelsen. När den extensiva tolkningen blir så vid att 

bestämmelsen faller utanför dess betydelseområde övergår tolkningen i stället till den 

analogiska tolkningen.  

Även den restriktiva tolkningen användas när vi befinner oss inom det osäkra betydel-

seområdet. Den restriktiva tolkningen innebär motsatt förfarande jämfört med den ex-

tensiva tolkningen. Innebörden blir att den aktuella bestämmelsen endast tillämpas på 

fall som klart faller inom dess betydelseområde.64  

Om lagen har en mycket allmän avfattning kan reduktionsslutet behöva tillämpas. Inne-

börden av reduktionsslutet är att tillämpningsområdet för en bestämmelse inskränks. 

Rättstillämparen underlåter således att tillämpa bestämmelsen på en förevarande situa-

tionen även fast situationen faller inom dess betydelseområde.65  

 

 

                                                 
62 Strömholm s. 462.  

63 Peczenik, s. 86.  

64 Strömholm, s. 462 f.  

65 Strömholm, s. 463.  
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3.6 Kritik 

Användandet av analogier och motsatsslut har kritiserats i doktrinen. Exempelvis pekas 

på att metoderna ger rättstillämparen en möjlighet att efter eget tyckande anpassa till-

lämpningen för att finna en lösning denna finner lämplig.66 

Peczenik67 instämmer i denna kritik till den del domaren inte effektivt kan motivera sitt 

ställningstagande. Han noterar att själva konstaterandet av att antingen analogi eller 

motsatsslut tillämpats inte i sig själv innebär någon värdefull motivering. Ståndpunkten 

är naturlig då begreppen snarare är etiketter på ett förfarande framför en motiverande 

beskrivning av vald tillämpning.  

Kritik som kan framföras är att en utförlig motivering om varför analogislutet eller mot-

satsslutet valdes, är omöjlig att ge. Peczeniks åsikt i den frågan är klar; kritiken lär i 

denna punkt vara överdriven. Däremot accepterar han att problematiken är beroende av 

flera omständigheter. Ross ger ett illustrerande exempel:  

Om det är så att det är förbjudet att visa sig i simbyxor, är det (analogiskt) förbjudet även att 

visa sig naken, eller är det (motsatsvis) tillåtet att göra det?68 

Exemplet må vara tillspetsat, men nog går det att finna situationer där det är enkelt att 

argumentera både för en analogisk tolkning likväl som för en motsatsvis tolkning. Pec-

zenik ger som exempel, om tolkningen avser vistelse på ett lyxhotell respektive ett nu-

distläger. Exemplet visar även att det är omöjligt att i generella termer beskriva huruvi-

da analogierna eller motsatsslut ska tillämpas på en viss lagstiftning.  

Peczenik anser vidare att det torde gå att ställa upp olika omständigheter som verkar be-

stämmande för valet mellan en analogisk tolkning eller en motsatsvis tolkning. Exem-

pelvis kan gällande sedvanerättsliga tolkningsregler försöka identifieras, eller söka 

identifiera tolkningsregler vilka är rationellt motiverade.  

 

 

 

 

 

                                                 
66 Ross, s. 181.  

67 Peczenik, s. 93. 

68 Ross, s. 181. 
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3.7 Slutsatser  

Gemensamt för de behandlade tolkningsbegreppen är att de i sig inte innebär regler för 

tolkning. Vägledning för vilken tolkningsprincip som ska tillämpas i varje aktuellt fall 

får i stället sökas på grundval av en värdering. Strömholm69 framför att denna värdering 

kan ske med hjälp av exempelvis uttalanden i förarbeten och tidigare rättspraxis. Även 

om Strömholm inte uttryckligen tar upp doktrinen som källa till denna vägledning kan 

jag inte se något hinder för att även söka sig dit, låt vara med sedvanlig försiktighet.  

Nedanstående tabell visar en sammanfattning av vilket tekniskt begrepp rättstillämpa-

rens tillämpning leder till. Jämför tabellen med figur 2: ett ords betydelseområde.  

  Kärnområde Osäkert betydelseområde Utanför betydelseområdet 

Analogi     

Bestämmelsen tillämpas på 

en situation som helt klart 

faller utanför bestämmelsens 

betydelseområde. 

Motsatsslut     

Lagens tystnad får tala och 

man utökar ej lagens till-

lämpning utanför dess bety-

delseområde. 

Extensiv tolkning   

Bestämmelsens tillämpning ut-

ökas till att omfatta alla fall som 

över huvud tagen kan anses falla 

inom betydelseområdet.    

Restriktiv tolkning 

Bestämmelsen tillämpas en-

dast på fall som klart faller 

inom dess betydelseområde.      

Reduktionsslut  

Vi befinner oss här i kärnom-

rådet men underlåter likväl 

att tillämpa bestämmelsen.      

Tabell 1: Resultatet av en lagbestämmelses tillämpning. 

Den kritik som framförts föranleder ingen annan slutsats än att de behandlade tekniska 

begreppen och tolkningsprinciperna tillämpas i dag och kommer att fortsätta tillämpas 

av domstolar och praktiskt verksamma jurister i framtiden.  

Kritiken kommer att tas i beaktande i denna framställning. Detta kommer att synas i 

motiveringen till huruvida analogier, eller motsatsslut är möjligt i situationen som fram-

ställningen avser att utreda.  

                                                 
69 Strömholm, s. 463.  
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4 Undantag till avtalets subjektiva begränsning 

4.1 Inledning  

Två avtalsparter kan sinsemellan genom avtal ej binda tredje man. Detta benämns som 

avtalets subjektiva begränsning vilket är en princip som är erkänd i svensk rätt.70 Syftet 

med denna framställning är likväl att undersöka huruvida det finns grund för att aktie-

ägaravtal vad gäller avyttringsbegränsningar och röststyrningsavtal skulle kunna ges 

verkan mot förvärvande tredje man.  

Syftet med detta kapitel är att påvisa undantag från principen om avtals subjektiva be-

gränsning. Gemensamt för dessa situationer är att domstolen haft att ta ställning till hu-

ruvida avtal ska tillerkännas verkan gentemot förvärvande tredje man.  

Det första fallet rör avtalade sakrättsliga verkningar mot tredje man. Det andra fallet rör 

skiljeklausulers verkan mot en förvärvare av rättigheter.  

4.2 Avtalade sakrättsliga verkningar mot tredje man 

4.2.1 Definition av situationen  

Om två parter träffar avtal som innebär att viss egendom ska belastas med vissa beting-

elser kan det uppstå problem om parten vilken har egendomen i sin besittning agerar på 

så sätt att betingelserna ej respekteras. Av intresse för denna framställning är i vilken 

mån det ur praxis går att finna situationer där dylika avtal tillerkänts verkan gentemot 

förvärvande tredje man.  

Situationen kan beskrivas som följande. Om två parter ingår avtal om att viss egendom 

ska belastas med vissa betingelser, exempelvis ett överlåtelseförbud eller panträtt, anses 

detta vara en rent obligatorisk rättighet, det vill säga enligt principen om avtalets sub-

jektiva begränsning, kan detta avtal ej binda tredje man. Trots detta har argumenterats i 

praxis och doktrin att, i vart fall inom snäva ramar, ett dylikt avtal skall medföra be-

gränsade sakrättsliga verkningar gentemot tredje man som är i ond tro om betingelsens 

existens.71 

4.2.2 Begränsade sakrättsliga verkningar från praxis  

I detta avsnitt behandlas tre domar från Högsta domstolen (HD). De två första domarna 

är exempel på när tredje man (förvärvaren) varit i ond tro om betingelsens existens. Det 

tredje fallet är exempel på när tredje man varit i god tro om att egendomen ej omfattats 

av ifrågavarande betingelse.  

                                                 
70 Avsnitt 1.1.  

71 Sjöman 2 JT, s. 851 och avsnitt 4.2.2. 
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I det första fallet, NJA 1924 s. 329 saknade köparen (K) av ett parti kassaskrin medel 

till att betala för dessa. På begäran av K inträder en tredje person såsom ny köpare 

(NK). K förbinder sig att sälja kassaskrinen och därefter inom avtalad tid erlägga visst 

styckepris till NK. Om K ej skulle sälja kassaskrinen inom föreskriven tid, skulle K av 

NK köpa de kvarvarande skrinen för styckepriset. Som säkerhet för denna eventuella 

fordran ställdes en bil. Bilen traderades aldrig till NK.  

Vid utmätningsförsök hos K befanns denne sakna utmätningsbara tillgångar. Bilen i vil-

ken NK enligt avtalet hade panträtt, hade förvärvats av tredje man (tillika K:s svärfar), 

som även hade bilen i sin besittning.  

HD konstaterade att det var visat att förvärvande tredje man var i ond tro såväl om att 

bilen var belastad med pant, liksom att NK:s aktuella fordran fortfarande bestod. HD 

fann på dessa grunder att förvärvande tredje man ådragit sig förpliktelsen i form av 

panträtt som åvilade K.  

I det andra fallet, NJA 1925 s. 80 hyrde en hyrestagare (H) av en uthyrare två magasin i 

vilka H skulle förvara frö, spannmål och tomsäckar. H pantförskrev de varor och inven-

tarier som vid var tid förvarades i magasinen och överförde därefter hyresrätten lagligt 

till banken. 

En tid därefter överlät H genom avtal bland annat de varor och inventarier som förvara-

des i magasinen till köparen (K). Enligt avtalet skulle K om möjligt inträda i hyresavta-

let. Betalning skulle delvis erläggas genom övertagande av H:s skuld till banken, för 

vilken K underrättades om att banken hade panträtt i de varor och inventarier som vid 

var tid förvarades i magasinen.  

K var H:s prokurist intill dagen för överlåtelsen. Då det är K:s onda tro som tillmäts bety-

delse har denna omständighet dock i sig ingen verkan på utgången i målet.  

HD konstaterar att H pantsatt ifrågavarande varor och inventarier till banken och att gil-

tig pantsättning förelegat i vart fall mellan H och banken. Liksom i NJA 1924 s. 329 var 

tredje man i ond tro om pantförskrivningen och HD fann på dessa grunder även i detta 

fall att K ådragit sig de förpliktelser i form av panträtt som åvilade H.  

Gemensamt för de två rättsfallen är alltså att HD givit ej traderade panträtter (pantutfäs-

telser) i lös egendom sakrättsliga verkningar mot ondtroende tredje man, trots att pantut-

fästelserna i otraderat skick endast utgör rent obligatoriska förpliktelser.  

I det tredje fallet, NJA 1940 s. 297 bestämdes en del av köpeskillingen för en fastighet 

till 7 200 kronor vilken bestod i att köparen (K) av säljaren (S) övertog ett lån hos bank. 

Borgensmannen (B) har för lånet tecknat borgen såsom för egen skuld redan innan K 

övertog lånet. Det är ostridigt att K övertagit S skuld till banken och att B fortfarande är 

bunden av borgensåtagandet. Tvisten rör det överhypotek som finns i den inteckning om 

10 000 kronor i fastigheten som banken har som säkerhet för lånet. 
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Figur 3: Parterna i NJA 1940 s. 297

Två år innan överlåtelsen 

skulle åtnjuta panträtt i det överhypoteket som uppstått i inteckningen om 10

Panträtten avsåg såväl ingångna borgensförpliktelser liks

teckningen traderades aldrig till B utan förblev i 

lades om det ingångna avtalet. 

B är inte ensam borgensman. För förståelsen av domen räcker det dock att behandla B:s föreh

vanden då problematiken inte förändras om övriga borgensmän tas i beaktande. Därtill är B e

sam svaranden. 

Sedan B löst lånet hos banken

tid hade B fordringar på S. Med åberopande av avtalet

teckningen om 10 000 kr

då B hade panten i sin besittning. 

HD konstaterar att K var i 

vad S uppgav. B ägde vidare känne

fick skuldebrevet i sin besittning. 

Rättsfallet utgör alltså exempel på motsatt situation jämfört med 

Fallet visar att HD ej tillerkände begränsade sakrättsliga verkningar gentemot 

de tredjeman. Därmed har det satts en tydlig gräns för hur långtgående verkan NJA 

1924 s. 329 och 1925 s. 80

4.2.3 Betydelsen av förvärvares goda eller onda tro 

Det går att ställa sig frågan varför förvärvarens eventuella onda tro skulle tillmätas så 

stor betydelse när det faktiskt finns krav på hur giltig pantsättning uppnås. För giltig 

pantsättning ska föreligga 

med att det innebär ett skydd för tredje man samt att det ska försvåra att genomföra 

”skenpantutfästelser” efter inträde av en gäldenärs konkurs till nackdel för dennes

genärer.72 HD hade lika gärna kunnat upprätthålla de principer om vad som innebär gi

tig pantsättning och ej tillerkänt avtalet om panträtt verkan mot tredje man. 

                                        
72 Millqvist, s. 105 ff.  
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Parterna i NJA 1940 s. 297.  

överlåtelsen av fastigheten skedde ingicks avtal mellan S och B om att B 

skulle åtnjuta panträtt i det överhypoteket som uppstått i inteckningen om 10

Panträtten avsåg såväl ingångna borgensförpliktelser liksom vissa andra skulder. 

teckningen traderades aldrig till B utan förblev i bankens förvar utan att banken medd

lades om det ingångna avtalet.  

B är inte ensam borgensman. För förståelsen av domen räcker det dock att behandla B:s föreh

problematiken inte förändras om övriga borgensmän tas i beaktande. Därtill är B e

banken utfick B både skuldebrevet och inteckningen. Vid denna 

tid hade B fordringar på S. Med åberopande av avtalet mellan B och S

000 kronor anförde B att denne ägde åtnjuta panträtt i överhypoteket 

då B hade panten i sin besittning.  

HD konstaterar att K var i god tro om att fastigheten ej belastats med större panträtt än 

uppgav. B ägde vidare kännedom om att fastigheten överlåtits till K när denne 

fick skuldebrevet i sin besittning. B tillerkändes således ej panträtt i överhypoteket.  

Rättsfallet utgör alltså exempel på motsatt situation jämfört med föregående

Fallet visar att HD ej tillerkände begränsade sakrättsliga verkningar gentemot 

tredjeman. Därmed har det satts en tydlig gräns för hur långtgående verkan NJA 

och 1925 s. 80 kan få för tredje man.    

Betydelsen av förvärvares goda eller onda tro  

Det går att ställa sig frågan varför förvärvarens eventuella onda tro skulle tillmätas så 

stor betydelse när det faktiskt finns krav på hur giltig pantsättning uppnås. För giltig 

ska föreligga måste tradition av saken ske. Detta kan bland annat motiveras 

med att det innebär ett skydd för tredje man samt att det ska försvåra att genomföra 

”skenpantutfästelser” efter inträde av en gäldenärs konkurs till nackdel för dennes

HD hade lika gärna kunnat upprätthålla de principer om vad som innebär gi

tig pantsättning och ej tillerkänt avtalet om panträtt verkan mot tredje man. 
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Ett synsätt till att motivera HD:s ställningstagande då förvärvaren är i ond tro om be-

tingelsens existens är följande. Antingen kan en förvärvare i ond tro anses erhålla någon 

form av fördelar genom att förvärva egendomen vilken belastats med betingelser. Dessa 

fördelar skulle kunna vara ett lägre pris eller att förvärvaren vill hjälpa den ursprungliga 

ägaren på grund av personliga orsaker. Det andra alternativet är att förvärvaren i och 

med förvärvet accepterade betingelsens existens men försöker undandra sig bundenhet. 

Det rör sig här om en önskan att överlåtaren inte ska kunna frigöra sig från förpliktelsen 

med hjälp av en förvärvande tredje man.  

God och ond tro tillmäts dock betydelse inom avtalsläran.73 Särskilt av 32 § 1 st. AvtL 

framgår den objektiva goda och onda tron, det vill säga då parten insåg eller bort inse 

viss betydelsefull omständighet. Den subjektiva goda och onda tron framgår exempelvis 

av 4 § 2 st. AvtL vilken innebär att parten måste inse viss betydelsefull omständighet. 

Den avgörande tidpunkten för parts goda eller onda tro behandlas i 39 § AvtL. Den av-

görande tidpunkten kan antingen vara då parten blev medveten om rättshandlingen, eller 

vid en senare tidpunkt, under förutsättning att rättshandlingen ej inverkat bestämmande 

på parten.74 Det går inte att ur rättsfallen som behandlades i avsnitt 4.2.2 utläsa huruvida 

HD uppställde krav på subjektiv ond tro för att tillerkänna de obligatoriska förpliktel-

serna verkan mot tredje man. Det går inte heller att utläsa huruvida den avgörande tid-

punkten för tillerkännande av rent obligatoriska förpliktelser är begränsad endast till den 

tidpunkt då parten blev medveten om rättshandlingen. Klart är däremot att subjektiv ond 

tro om betingelsernas existens förelåg i NJA 1924 s. 329 och 1925 s. 80 varför jag, med 

stöd av denna praxis, anser det inte räcka med objektiv ond tro. Dessa domar behandlar 

således endast det fall där förvärvaren är i subjektiv ond tro, det vill säga att förvärvaren 

faktiskt äger kännedom om betingelsens existens. Det står även klart att ond tro förelåg 

vid den tidpunkt då parten blev medveten om rättshandlingen. För att den restriktiva 

tolkning som förespråkas i denna framställning ska upprätthållas, och för att dessa rätts-

fall endast ska få verkan i de situationer förvärvarens agerande kan beskrivas som otill-

börligt, är således min tolkning av NJA 1924 s. 329 och 1925 s. 80 att förvärvarens 

goda eller onda tro endast bedömas vid den tidpunkt då parten blev medveten om rätts-

handlingen. När parts goda eller onda tro diskuteras i denna framställning avses hädan-

efter den avgörande tidpunkten endast vara då parten blev medveten om rättshandling-

en.  

4.2.4 Betingelser gäller normalt endast mellan avtalsparter  

Det förekommer att olika betingelser genom avtal knyts till viss egendom. En sådan be-

tingelse kan vara en överlåtelsebegränsning, men det kan också röra sig om att egendo-

men skall användas på visst sätt, inte får uthyras eller förbud mot pantsättning. I de 

rättsfall som behandlades i avsnitt 4.2.2 var betingelsen att viss egendom skulle vara be-

lastad med panträtt, låt vara att avtalsparterna ej iakttagit gällande rätts krav för att giltig 

                                                 
73 Adlercreutz, s. 38. 

74 Grönfors, s. 209 f.  
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pantsättning ska äga rum. Uppräkningen är givetvis inte uttömmande, utan det är upp 

till avtalsparternas fantasi och behov att förse viss egendom med önskade betingelser, 

men utgångspunkten är dock att dessa betingelser begränsas till att gälla mellan avtals-

parterna.  

I nästkommande två stycken nämns vart doktrinen traditionellt dragit gränsen för betingelsers 
verkan mot tredje man. Situationerna behandlas för att ge en helhetsbild av aktieägaravtals ver-

kan mot tredje man. Dessa situationer faller dock utanför syftet med denna framställning varför 

något anspråk på fullständig behandling ej görs.  

Betingelser har traditionellt ansetts endast gälla mellan avtalsparterna.75 Ett allmänt accepterat 
undantag är dock universalsuccessorer för vilka vissa betingelser anses bindande.76 Det har 

även diskuterats huruvida dessa betingelser i större utsträckning skulle vara bindande för tredje 

man vid benefika överlåtelser.77  

En avtalspart kan givetvis även vara en potentiell framtida ägare av egendomen, exempelvis 

någon med indirekt ägande genom giftorätt, en bröstarvinge eller testamentstagare. I detta fall 

uppstår inget problem, under förutsättning att den potentiella framtida ägaren tillträtt avtalet 

med iakttagande av allmänna avtalsrättsliga principer.  

4.2.5 Slutsatser  

Sjöman78 för ett kortare resonemang huruvida det ur de tre ovan kommenterade rättsfal-

len kan utläsas någon mera generell princip. Jag nöjer mig här med att konstatera att 

Sjömans slutsats är, att för det fall som tredje mans agerande kan bedömas som otillbör-

ligt, torde det ur dessa rättsfall gå att dra en generell princip. En tolkning är att kravet på 

att tredje mans agerande kan bedömas som otillbörligt är ett uttryck för en undantagsre-

gel vilken ska möjliggöra att befria tredje man från bundenhet om det föreligger särskil-

da skäl. I NJA 1924 s. 329 och 1925 s. 80 hade förvärvaren i båda fallen personliga 

band till överlåtaren. Om dessa band saknas och tredje man ej har något att vinna på att 

hjälpa överlåtaren är det således tveksamt om bundenhet kan anses uppstå.  

Enligt min mening står det klart att HD, i vart fall vad gäller sakrättsliga verkningar gäl-

lande panträtt gentemot ondtroende tredje man, tidigare i flera avgöranden konsekvent 

gjort samma bedömning.  

De rättsfall resonemanget stöds på är förvisso gamla, och orsaken till varför det inte 

finns nyare avgöranden kan bara spekuleras i. Möjligen är orsaken att HD anser rättslä-

get vara klarlagt, eller så kommer tvister av aktuellt slag inte upp till domstols prövning 

av andra orsaker. En tredje anledning skulle kunna vara att tvister rörande ej traderade 

panträtter är mindre vanligt förekommande i dagens samhälle, en förklaring jag förvisso 

                                                 
75 Hessler, s. 446.  

76 Sjöman 2 JT, s. 850.  

77 Forssell, s. 180.  

78 Sjöman 2 JT, s. 851. 
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inte anser vara väl underbyggd. I brist på annan praxis är min uppfattning att dessa rätts-

fall måste tillmätas betydelse även i dag, låt vara att dess tillämpningsområde möjligen 

är starkt begränsat.  

Det ska vidare understryka att HD inte i något fall diskuterar huruvida förvärvaren er-

hållit sakrättsligt skydd för sitt förvärv. Gemensamt för de tre rättsfallen är att giltig ob-

ligatorisk pantsättning föreligger mellan säljaren av egendom och en utomstående per-

son. Giltig tradition av panten hade således ej skett.   

Om följande frågor besvaras jakande har HD således givit ej traderade panträtter i egen-

dom begränsade sakrättsliga verkningar mot ondtroende tredje.  

(1) Föreligger giltig obligatorisk pantsättning?  
(2) Är förvärvaren i subjektiv ond tro om pantsättningens existens?  

Att det är just dessa steg som HD tar framgår tydligt i 1925 års fall.79 Om någon av frå-

gorna besvarats nekande upprätthålls principen om avtalets subjektiva begränsning och 

inga begränsade sakrättsliga verkningar har ansetts föreligga.  

4.3 Partssuccession skiljeavtal   

4.3.1 Definition av situationen  

Skiljeklausulers verkan vid singularsuccesion har länge inneburit problem för rättstil-

lämparen. Det har från doktrinen framställts krav på att lagstiftaren skulle sätta ner foten 

och reglera frågan.80 Frågan reglerades varken i lagen om skiljemän (SML) eller i lagen 

om utländska skiljeavtal och skiljedomar (LUSK) från år 1929. Ej heller valde lagstifta-

ren att reglera frågan i 1999 års lag om skiljeförfarande (LSF) vilken ersatte både SML 

och LUSK.  

Vid universalsuccession är i vart fall huvudregeln att skiljeklausulen är gällande gentemot 

den nya parten.81 Vid universalsuccession med anledning av dödsfall är både dödsboet och 

den kvarvarande parten bundet av redan ingånget skiljeavtal.82 

I nedanstående avsnitt redogörs för gällande rätt vad gäller skiljeklausuls verkan gent-

emot tredje man. Även skiljedomsutredningens förslag till lagreglering i frågan, vilket 

förkastades av regeringen, behandlas.  

Värt att hålla i minnet är att skiljeavtalet kan ges uttryck antingen i en helt fristående 

överenskommelse eller tas in som en klausul i ett större avtal. Tas klausulen in som en 

klausul i ett större avtal, anses klausulen enligt principen om särskiljbarhet enligt 3 § 

                                                 
79 NJA 1925 s. 80, s. 84.  

80 T.ex. Edlund SvJT, s. 905-908.  

81 SOU 1994:81 s. 91, Kvart & Olsson s. 53 och Cars, s. 44 jfr. NJA 1993 s. 641.  

82 Lindskog, s. 171 med hänvisning till NJA 1886 s. 398.  
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LSF likväl vara ett fristående avtal.83 Skiljeavtal kan normalt ingås både innan och efter 

tvists uppkomst under förutsättning att tvisten är skiljedomsmässig.84  

4.3.2 Förslag till lagstiftning  

Det betonas i förslaget om ny lag till skiljeförfarande vikten av grundsatsen partsauto-

nomi. Det ansågs vidare viktigt att tillse att en part som ingått skiljeavtal inte utan vida-

re ska ges möjlighet att hindra att avtalet fullföljs.85  

Som skiljedomsutredningen såg saken skulle en lagregel kunna utformas i huvudsak på 

tre olika sätt:86   

(1) Skiljeavtalet bedöms fullt ut giltigt mellan de nya parterna.  

(2) Skiljeavtalet bedöms bindande för den nya parten, men den kvarvarande parten 

får välja mellan rättegång och skiljeförfarande. 

(3) Skiljeavtalet ger ej verkan mellan de nya avtalsparterna. Verkan mellan de nya 

avtalsparterna skulle endast uppstå om dessa avtalade om saken, låt vara att 

överenskommelsen inte skulle behöva vara uttrycklig. 

Utredningen förkastade det första förslaget på grund av att det ansågs att de vanliga av-

talsmekanismerna för ingående av avtal skulle iakttas. Den kvarstående parten skulle så-

ledes inte kunna bli bunden av skiljeavtal mot den nya parten utan att veta om det. Den 

kvarstående parten skulle dessutom få finna sig i att den nya parten kan vara insolvent, 

och således tvingas bära ett större kostnadsansvar.87 Det var emellertid detta förslag som 

remissinstanserna förordade, om frågan alls skulle lagregleras.88 Regeringen tycks vida-

re luta åt att om frågan trots allt skulle lagregleras, en säkerhetsventil borde införas i la-

gen, för att göra undantag till bundenhet om särskilda omständigheter föreligger.89 

Vad gäller det andra förslaget förkastades detta för det första på grund av att ett skilje-

avtal som ger ena parten rätt att välja mellan att ta tvisten till rättegång eller skiljeförfa-

rande allmänt sett framstår som oskäligt.90 Det uppmärksammades att vid överlåtelse av 

rättigheter, det torde oftast vara förvärvaren som inleder rättsligt förfarande, samtidigt 

som det skulle vara den kvarstående parten som hade möjlighet att välja tvisteform. Det 

skulle således behövas någon funktion som framtvingar ett val av tvistlösningsform re-

                                                 
83 Kvart & Olsson, s. 61 f. 

84 Kvart & Olsson, s. 39 f.  

85 SOU 1994:81, s. 11.  

86 SOU 1994:81, s. 92 f.  

87 SOU 1994:81, s. 92 f. 

88 Prop. 1998/99:35, s. 64.  

89 Prop. 1998/99:35, s. 65.  

90 NJA 1979 s. 666. 
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dan innan tvist uppstår, vilket skulle resultera i en invecklad lagreglering. Ytterligare 

skäl till att ej välja denna lösning angavs vara en risk för att skiljedomarna då ej skulle 

omfattas av 1958 års New Yorkkonvention om erkännande och verkställighet av skilje-

domar samt att det eventuellt skulle kunna hävdas att lagen i så fall strider mot artikel 6 

i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund-

läggande friheterna.91 

Slutligen vad gäller det tredje förslaget, vilket utredningen även stannade vid, anförde 

remissinstanserna att förslaget inte var i enlighet med den allmänna rättsuppfattningen 

samt att det framstod som synnerligen kontroversiellt i internationellt sammanhang.92  

För mig framstår det snarast som att utredningen tog det alternativ som blev över utan 

att egentligen undersöka huruvida förslaget hade stöd i rättsuppfattningen eller ej. Re-

geringen anser visserligen att det hade varit bra om frågan hade kunnat regleras, men 

det tycks som att det hela faller på grund av att det är osäkert om det finns ett verkligt 

behov av reglering i det praktiska rättslivet. Något som regeringen sedan tidigare anfört 

ska vara vägledande i lagstiftningsarbetet.93  

Frågan om skiljeavtals giltighet mot tredje man vid rättighetsöverlåtelser lämnades så-

ledes öppen. Mellan tiden då utredningen gjordes och propositionen skrevs fick HD i 

NJA 1997 s. 866 anledning att ta ställning i frågan. Möjligen influerades regeringen och 

remissinstansernas åsikter av denna dom då utfallet blev i enlighet med vad remissin-

stanserna förordade.  

4.3.3 Överlåtelse av rättigheter vid singularsuccession  

Redan innan LSF trädde i kraft fick HD i NJA 1997 s. 866 anledning till att ta ställning i 

frågan om skiljeavtals verkan gentemot tredje man vid singularsuccesion. Fallet rörde 

överlåtelse av rättigheter vilket är viktigt att uppmärksamma. Överlåtelse av rättigheter 

kräver nämligen inte den kvarstående partens samtycke. Sker i stället överlåtelse av 

samtliga rättigheter och skyldigheter krävs kvarstående parts medgivande, vilket öppnar 

en möjlighet för denna att få till stånd ett skiljeavtal gentemot den nya parten. Den kvar-

stående parten kan alltså tillse att den nya parten binds av skiljeklausulen innan sam-

tycke till överlåtelsen lämnas.  

Det ledande rättsfallet på området, därmed inte sagt att alla frågetecken klargjorts, är 

NJA 1997 s. 866. En svensk leverantör av dieselmotorer (D) slöt avtal med ett hol-

ländskt varv (V) om leverans av en dieselmotor till ett fartyg. Efter att fartyget levere-

rats till det tyska rederiet (R) uppstår problem med den av D levererade dieselmotorn. 

För att möjliggöra för R att föra talan gentemot D överlät V sina rättigheter enligt leve-

ransavtalet av dieselmotorn på R.  

                                                 
91 SOU 1994:81, s. 93.  

92 Prop. 1998/99:35, s. 64 och Heuman, s. 559. 

93 Prop. 1998/99:35, s. 64. 
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Figur 4: Parterna i NJA 1997 s. 866

Egentligen är det flera parter inblandade. V var underleverantör till ett annat holländskt bolag 

vilket i sin tur ursprungligen kontraktera

X hade beställt fartyget på spekulation och överförde alla sina rättigheter och skyldigheter till R 
en tid efter beställningen. Detta har dock ingen betydelse för utgången i

Leveransavtalet innehöll en skiljeklausul. R stämmer D vid svensk domstol

de om visst skadestånd, 
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94 NJA 1997 s. 866 och Heuman, s. 539. 
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: Parterna i NJA 1997 s. 866.  

Egentligen är det flera parter inblandade. V var underleverantör till ett annat holländskt bolag 

ursprungligen kontrakterats av ett tredje holländskt bolag (X)

X hade beställt fartyget på spekulation och överförde alla sina rättigheter och skyldigheter till R 
en tid efter beställningen. Detta har dock ingen betydelse för utgången i målet.

talet innehöll en skiljeklausul. R stämmer D vid svensk domstol

de om visst skadestånd, varvid D åberopar rättegångshinder på grund av skiljeklausulen

let. Frågan uppkommer då om skiljeklausulen mellan D och V binder R. 

klausuls verkan mot förvärvaren (tredje man) vid singularsuccession 

undersökte HD till att börja med vad som uttalats i doktrinen. 

konstaterar att den övervägande meningen synes vara, att i det fall förvärvaren 

skiljeklausulens existens, skiljeklausulen ska binda förvärvaren. 

HD utvecklar sedan sitt resonemang. Det anförs att om skiljeklausulen inte skulle

bindande för förvärvaren, den kvarstående partens ställning skulle allvarligt kunna fö

Skäl som anförs är exempelvis den kvarstående partens behov av sekretess eller 

expertis vid avgörandet av tvisten. Ett rättsläge där den ursprunglige parte

 verkan genom en enkel överlåtelse synes ej kunna accepteras.

HD noterar att i det förevarande fallet kunde D inte motsätta sig överlåtelsen, vilket 

även är en förutsättning för att resonemanget i föregående stycke ska stå sig. 

HD menar, att om överlåtelsen exempelvis avsett både rättigheter 

och skyldigheter, hade D inte behövt samtycka till överlåtelsen om inte R 

av skiljeklausulen. Denna tolkning visar på att avgörandet är begränsat till r

, eller i vart fall till överlåtelser som den kvarstående parten ej kunnat 

kom till samma domslut som HD. Däremot tycks det, baserat på sä

rat domen, oklart huruvida dess avgörande begränsas

Bakgrunden till den uppdelningen berodde troligen till övervägande del 

uppfattningen, men uttalandet kan delvis förklaras med att 

skiljedomar särreglerades i LUSK. HD uttalar sig däremot mer 

utgångspunkten får vara att den tolkning som görs gäller även om alla i

blandade parter är svenskar.  

                                                 
Heuman, s. 539.  

Egentligen är det flera parter inblandade. V var underleverantör till ett annat holländskt bolag 

(X) att bygga fartyget. 

X hade beställt fartyget på spekulation och överförde alla sina rättigheter och skyldigheter till R 
målet. 

talet innehöll en skiljeklausul. R stämmer D vid svensk domstol med yrkan-

rättegångshinder på grund av skiljeklausulen 

let. Frågan uppkommer då om skiljeklausulen mellan D och V binder R.  

vid singularsuccession 

undersökte HD till att börja med vad som uttalats i doktrinen. HD 

meningen synes vara, att i det fall förvärvaren är i ob-

skiljeklausulens existens, skiljeklausulen ska binda förvärvaren.  

HD utvecklar sedan sitt resonemang. Det anförs att om skiljeklausulen inte skulle vara 

partens ställning skulle allvarligt kunna för-

Skäl som anförs är exempelvis den kvarstående partens behov av sekretess eller 

Ett rättsläge där den ursprunglige parten kan göra sig 

verkan genom en enkel överlåtelse synes ej kunna accepteras.94  

motsätta sig överlåtelsen, vilket 

ska stå sig. En tolk-

is avsett både rättigheter 

till överlåtelsen om inte R accepterade 

randet är begränsat till rä-

överlåtelser som den kvarstående parten ej kunnat 

som HD. Däremot tycks det, baserat på sät-

begränsas till internationel-

Bakgrunden till den uppdelningen berodde troligen till övervägande del 

delvis förklaras med att ut-

HD uttalar sig däremot mer 

att den tolkning som görs gäller även om alla in-
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R anförde att om skiljeklausulen skulle tillerkännas verkan mellan R och D, skulle det 

föreligga risk för en så kallad negativ kompetenskonflikt, det vill säga en risk för att en 

part riskerar att inte få sin sak rättsligt prövad. För att undersöka om så var fallet under-

sökte HD, återigen med stöd av doktrinen, huruvida kvarvarande part kunde anses vara 

bunden av skiljeklausulen. Det skäl som anförs, för att skiljeklausulen ska vara bindan-

de även för kvarvarande part, är att om så inte vore fallet, kvarvarande part, men inte 

förvärvaren, skulle ges en möjlighet att spekulera i valet av tvisteform. HD uttalar såle-

des att om inte särskilda omständigheter föreligger, ska kvarvarande part anses bunden 

av skiljeklausulen. Slutsatsen blev att D skulle anses bunden av skiljeklausulen och att 

det således inte finns anledning till att räkna med att R skulle riskera att ej kunna få sin 

sak rättsligt prövad.  

Skiljeklausulen mellan D och V binder alltså R enligt vad som avgjordes i denna dom. 

R:s talan avvisades således på grund av rättegångshinder. Lindskog95 menar att utgång-

en i målet var nödvändig för att gäldenären som fått sina skyldigheter överlåtna säkert 

ska bevara sin rätt enligt skiljeavtalet. Domen är, som HD konstaterar, vidare i enlighet 

med den grundläggande civilrättslig princip, att en förvärvare av rättighet, ej ska kunna 

åtnjuta bättre rätt än överlåtaren.96 

Omän av begränsad betydelse för denna framställning kan nämnas att i NJA 1997 s. 866 rör 

frågan huruvida förvärvaren ska bindas av skiljeklausulen när förvärvaren vill göra invändning-
ar mot en rättighet enligt avtalet, det vill säga en rättighet som även överlåtaren hade kunnat 

göra invändning om. Lindeskog97 anför utan närmare motivering att i det fall gäldenären gör 

invändning om att förvärvaren är rätt borgenär, kan invändningen förmodligen ej omfattas av 
skiljeavtalet. Anta således att D hade invänt att R inte var rätt mottagare av garantiutfästelsen. I 

det fallet hade alltså D:s invändning ej omfattats av skiljeavtalet.  

4.3.4 Ny- respektive kvarstående parts bundenhet  

Som berördes i avsnitt 4.3.3 är det vid ett accepterande av tanken att avgörandet i NJA 

1997 s. 866 var nödvändig, för att gäldenären som fått sina skyldigheter överlåtna säkert 

ska bevara sin rätt enligt skiljeavtalet, faller det sig naturligt att för frågan om nya par-

tens bundenhet att inte ta i beaktande om denna var i ond tro till skiljeavtalets existens. 

HD ger dock inte direkt uttryck för att den nya partens goda eller onda tro skulle sakna 

betydelse.98 Edlund99 tycks redan innan avgörandet ha lutat åt en lösning där den nya 

partens goda eller onda tro ska sakna betydelse. Han är dock öppen för en lösning där 

förvärvarens goda eller onda tro tillmäts betydelse, men fördelen till att bortse från den-

                                                 
95 Lindskog, s. 161.  

96 Jfr. 27 § skuldebrevslagen. 

97 Lindeskog, s. 162 not. 253.  

98 Heuman JT, s. 539 f.  

99 Edlund SvJT, s. 907.  
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na är att onödiga processuella komplikationer kan undvikas. Heuman100 anser dock att 

de komplikationer som kan uppstå är av mindre betydelse då det sällan torde förekom-

ma att rättigheter enligt kontrakt överlåtes utan att hänvisning till kontraktet sker. Min 

uppfattning är dock att förvärvarens goda eller onda tro inte ska tillmätas betydelse vid 

rättighetsöverlåtelser då det inte borde accepteras att gäldenärens ställning försämras 

utan dennes medgivande.  

Den kvarstående partens bundenhet är en svårare fråga vid rättighetsöverlåtelser då 

denna kan få sin förpliktelse överlåten utan att först samtycka därtill.101 Normalt sett 

spelar det ingen roll till vem gäldenären ska fullgöra sina förpliktelser emot. Frågan blir 

dock annorlunda om det finns en skiljeklausul intagen i avtalet som reglerar förpliktel-

sen, om det är så att skiljeavtalet kan anses innefatta skyldigheter. 

Först ska här erinras att det ofta torde vara i den kvarvarande partens intresse att fortfa-

rande vara bunden av skiljeavtalet. Den kvarvarande parten valde faktiskt när avtalet 

slöts att ta in en skiljeklausul, dennes partsvilja går alltså att identifiera. Det som skulle 

gå att diskutera är att skiljeavtalet upprättats på grund av personliga kopplingar mellan 

de ursprungliga parterna, och att den kvarstående parten ej skulle ha valt att ta in en 

skiljeklausul om motparten varit en annan. Detta argument avfärdas dock med hänvis-

ning till att skiljeklausuler ofta torde tas in i avtalet utan närmare överväganden.102  

Intressant att uppmärksamma är dock huruvida skiljeavtalet kan anses innebära en skyldig-

het,103 och skyldigheter får normalt sett inte överlåtas utan borgenärens samtycke.104 Doktrinen 

besvarar dock inte uttryckligen denna fråga. Det som argumenteras för är att det skulle gå att 
tänka sig att skiljeavtalet möjligen innebär även skyldigheter på så sätt att även den nya parten 

kan bli skyldig att betala kostnaderna för skiljedomsförfarandet. Är då den nya parten insolvent 

är det inte otänkbart att den kvarvarande parten vill undvika ett kostsamt skiljeförfarande. Dis-
kussionen lämnas dock därhän då varken avyttringsbegränsningar eller röstbindningsavtal, vil-

ka ligger i fokus i denna framställning, är helt beroende på förvärvarens solvens. 

4.3.5 Slutsatser  

I domskälen till NJA 1997 s. 866 trycker alltså HD på frigörandeargumentet,105 det vill 

säga att borgenären inte ska kunna frigöra sig från skiljeavtalet genom en ensidig rättig-

hetsöverlåtelse. Om utgången hade blivit den motsatta hade istället kunnat ifrågasättas 

om rättigheter som omfattas av ett skiljeavtal verkligen skulle vara fritt överlåtbara.  

                                                 
100 Heuman JT, s. 540.  

101 Adlercreutz, s. 140. 

102 Edlund SvJT, s. 908.  

103 Reldén JT, s. 930.  

104 Edlund SvJT, s. 907.  

105 NJA 1997 s. 866, s. 872.   
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Avgörandet är relativt nytt. I doktrinen och efterföljande praxis hänvisas till 1997 års 

fall vid diskussioner om partssuccession av skiljeavtal utan större kritik.106 Detta rätts-

fall måste således tillmätas stort prejudikatvärde.  

Enligt 1997 års fall kan en huvudregel ställas upp, som innebär att en förvärvare av rät-

tigheter vid singularsuccession binds av ett skiljeavtal som är knutet till dessa rättighe-

ter. Undantagsregeln gör sedan gällande att kvarvarande parts bundenhet kan frångås 

om det finns särskilda skäl.
107 Särskilda skäl skulle exempelvis kunna vara en stark per-

sonlig anknytning mellan de ursprungliga parterna eller om förvärvaren är insolvent re-

dan vid skiljeförfarandets början.108 

4.4 Avtalsrättsliga tolkningsmetoder eller ändamålshänsyn?  

En intressant och viktig fråga är sättet på vilket avtals giltighet mot tredje man motive-

ras i förevarande två situationer. Utgångspunkten för denna diskussion är huruvida av-

talsrättsliga tolkningsmetoder eller ändamålshänsyn grundade på ett rättspolitiskt ställ-

ningstagande109 kan förklara sättet på vilket HD motiverat dessa domar. Det torde stå 

klart att det är svårt att förklara hur bundenhet uppstår med hjälp av avtalsrättsliga tolk-

ningsmetoder. Något anbud och accept går ej att finna. Även konkludent partsinträde 

lyser med sin frånvaro.110 Normalt kan förpliktande avtal enligt principen om avtalets 

subjektiva begränsning ej binda tredje man.111 Däremot finns det ingenting som hindrar 

att parterna avtalar om att ge tredje man en självständig rätt mot ena eller båda avtals-

parterna.112 

Vad innebär då dessa ändamålshänsyn grundade på ett rättspolitiskt ställningstagande? I 

fallet med rent obligatoriska panträtter är det svårt att finna utförliga motiveringar till 

HD:s ställningstagande. Att HD tillerkänt sakrättsliga verkningar mot en förvärvare i 

ond tro är enkelt att konstatera. Svårare är det att förstå varför HD ansåg att det fanns 

bärande skäl för en sådan utgång. Jag har svårt att se på vilken grund HD skulle ha mo-

tiverat sin dom med ändamålshänsyn på annat sätt än att en rimlighetsbedömning gjor-

des där slutsatsen blev att det skulle vara orimligt att pantsättaren skulle kunna undandra 

panthavaren panträtten genom en enkel överlåtelse till part i subjektiv ond tro om pant-

rättens existens. Vid en jämförelse mot NJA 1940 s. 297 framgår att vid ett applicerande 

                                                 
106 NJA 2000 s. 202, Heuman JT, s. 533-559, Lindskog, s. 161, Cars, s. 47 och Kvart & Olsson, s. 54, jfr. 
Lindskog, s. 166-169. 

107 NJA 1997 s. 866, s. 873.  

108 Heuman JT, s. 557 f.  

109 Lindskog, s. 160.  

110 Adlercreutz, s. 83.  

111 Avsnitt 1.1. 

112 Adlercreutz, s. 142. 
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av denna rimlighetsbedömning, finns ej stöd för att upprätthålla dessa ändamålshänsyn 

mot en förvärvare i god tro om panträttens utevaro.  

Det rättspolitiska ställningstagande som rimlighetsbedömningen baseras på innebär så-

ledes att HD i NJA 1924 s. 329 och 1925 s. 80 fann att det vore orimligt att en avtalspart 

genom ensidigt agerande skulle kunna undandra sig avtalsförpliktelsen i det fall förvär-

varen var i ond tro om förpliktelsens existens. Att beakta parts goda och onda tro har 

därtill stöd i avtalsläran.113 

Sedan vad gäller skiljeavtals verkningar mot tredje man finns det information att tillgå 

rörande motiven bakom lagstiftningen. Därtill finns det praxis som kan leda rättstilläm-

paren i en viss riktning. För det första vill jag peka på NJA 1973 s. 620 vilket tyder på 

att skiljeavtal ska tolkas extensivt. Därtill har Sverige valt en inställning till skiljeavtal 

där det är upp till parterna om de vill slita en potentiell- eller uppkommen tvist de an-

nars hade kunnat träffa förlikning om i ett skiljeförfarande i stället för i allmän domstol. 

Inställningen är egentligen ett uttryck avtalsfriheten.114  

Som skäl för att Sverige ska inta en skiljedomsvänlig inställning anges främst att det 

skulle främja internationell handel och att behovet av skiljeavtalets faktiska verkan är än 

större vid just internationella tvister.115 Att behovet av bundenhet föreligger även i det 

fall båda parter är svenska torde även vara fallet. Det kan således starkt ifrågasättas om 

en enkel rättighetsöverlåtelse ska innebära att skiljeavtalet ska förlora sin verkan.116 Om 

skiljeavtalet skulle förlora sin verkan efter en ensidig rättighetsöverlåtelse skulle borge-

nären ensidigt kunna välja tvisteform genom att frigöra sig från skiljeavtalet genom att 

överlåta rättigheten till exempelvis en av denne kontrollerad person. Det uttrycks även 

ett önskemål om att skiljeförfarandet ska vara en effektiv form av tvistelösning.117  

Det är i fallet med skiljeavtal lättare än i fallet med sakrätt att motivera de ändamålshän-

syn grundade på ett rättspolitiskt ställningstagande HD troligen önskat uppnå. Min slut-

sats är således att NJA 1997 s. 866 starkt har påverkats av de speciella omständigheter 

som gör sig gällande för just skiljeavtal. Rimlighetsbedömningen har i NJA 1997 s. 866 

inte fått väga lika tungt som i NJA 1924 s. 329 och 1925 s. 80, även om frigörandear-

gumentet likväl haft självständig betydelse vad gäller skiljeavtalen. De ändamålshänsyn 

som bland annat åsyftas är att för att skiljeförfarandet ska förbli ett effektivt sätt att lösa 

tvister, krävs också att bundenhet uppstår vid överlåtelse av rättigheter. 

                                                 
113 Avsnitt 4.2.3 med hänvisningar till 4 § 2 st., 32 § 1 st. AvtL. 

114 Kvart & Olsson, s. 16.  

115 Heuman JT, s. 539.  

116 NJA 1997 s. 866, jfr. Heuman JT, s. 540 f.  

117 Edlund SvJT, s. 907. 
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För att komma fram till bundenhet för förvärvaren vad gäller pantutfästelser och skilje-

avtal kan alltså inte förklaring sökas i vanliga avtalsrättsliga principer.118 Sättet på vilket 

bundenheten förklaras är i stället de ändamålshänsyn som gör sig gällande. Därtill är 

domarna i enlighet med den grundläggande civilrättsliga principen, att en förvärvare av 

rättighet, ej ska kunna åtnjuta bättre rätt än överlåtaren.119  

 

                                                 
118 Heuman JT, s. 533.  

119 Avsnitt 4.3.3. 
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5 Aktieägaravtals giltighet mot tredje man   

5.1 Inledning  

Inledningsvis ska göras ett par påpekanden. När aktieägaravtalets giltighet mot tredje 

man undersöks måste alltid erinras om att oskäliga avtalsvillkor kan jämkas enligt 36 § 

AvtL. Detta måste alltid tas i beaktande oavsett om aktieägaravtalet förklaras äga ver-

kan mot tredje man.  

Det kan vidare vara så att parterna inte ens avsett att avyttringsbegränsningarna ska vara 

absoluta. Detta kan framgå direkt av avtalet eller efter en tolkning enligt avtalsrättsliga 

tolkningsmetoder. Det kan exempelvis vara så att parterna intagit en vitesklausul och 

därvid avsett att aktierna ska vara fritt överlåtbara mot att ett visst ”pris” i form av vitet 

betalas. I ett sådant fall finns inget intresse av att diskutera tredje mans bundenhet av ak-

tieägaravtalet.120  

Med anledning av de tredje män, i relation till aktieägaravtals giltighet, denna framställ-

ning avser att behandla är det här på sin plats med ett klargörande.121 Vad gäller avytt-

ringsbegränsningar spelar det ingen roll om denna är riktad mot part i aktieägaravtalet 

eller mot part utanför avtalet.122 Anta således att B till C skulle överlåta aktier utan att 

iaktta avyttringsbegränsningar som är fördelaktiga för A. Frågan förblir densamma som 

i det fall B överlåtit aktier till D utan att iaktta avyttringsbegränsningar som är fördelak-

tiga för A och C. Att C är sedan tidigare är part i aktieägaravtalet är utan betydelse.  

5.2 Analogi mot sakrättsliga verkningar?  

5.2.1 Inledning  

Det har i doktrinen diskuterats huruvida den restriktiva syn på tolkning av aktieägarav-

tals giltighet gentemot bolaget verkligen är gällande rätt, vad avser avyttringsbegräns-

ningar, om frågan ställs på sin spets.123  

En relevant fråga torde vara om det finns några principiella skillnader vid en jämförelse 

av att applicera verkningar mot tredje man vad gäller pantutfästelser på en situation där 

frågan är om ett aktieägaravtals giltighet mot tredje man. Vad som här ska hållas i min-

net är, att det endast är sättet på vilket HD har tillerkänt verkan av en rent obligatorisk 

förpliktelse gentemot tredje man som är av intresse. Att det sedan rör sig om sakrättsliga 

                                                 
120 Sjöman 2 JT, s. 853.  

121 Avsnitt 1.3.  

122 J. Sandström, s. 71.  

123 Sjöman 2 JT, s. 832-855.  
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verkningar är av mindre betydelse, men frågan kommer att diskuteras närmare i avsnitt 

5.2.3.  

5.2.2 Avyttringsbegränsningar – en rent obligatorisk rättighet?  

Ett aktieägaravtal innehållandes en förköpsbestämmelse innebär i realiteten en negativ 

förpliktelse för den avtalspart som är bunden av denna. Detta då avtalet innebär en för-

pliktelse att inte överlåta aktierna utan iakttagande av vissa bestämmelser som avtalet 

föreskriver. Enklare uttryckt kan sägas att aktierna omfattas av ett överlåtelseförbud, låt 

vara att förbudet i många fall kan bortfalla om exempelvis förköpsproceduren följs eller 

samtycke lämnas.124 

Både äganderätt och panträtt kan åtnjuta sakrättsligt skydd gentemot tredje man. Detta 

kan exempelvis ske på så sätt att rättigheten skyddas och medför separationsrätt eller 

förmånsrätt framför andra borgenärer. Följden blir att utmätning ej kan ske till förfång 

för rättighetsinnehavaren samt att förvärv vilka konkurrerar med denna rättighet som 

huvudregel inte blir giltiga.125  

Avtalsparter kan sinsemellan alltså ej tillskapa nya sakrätter vilket följer av det så kalla-

de typtvånget.126 Detta innebär att exempelvis giltig pantsättning av lösa saker och för-

månsrätt enligt 4 § 2 st. förmånsrättslagen ej föreligger om inte tradition till panthavaren 

skett jämte 10 kap. 1 § handelsbalken.127 Om tradition skett erhåller panthavaren sak-

rättsligt skydd. De sakrättsligt skyddade rättigheterna ska ställas mot rent obligatoriska 

rättigheter, vilka är rättigheter som traditionellt ej åtnjutit sakrättsligt skydd gentemot 

tredje man. Dessa rättigheter anses endast ha verkan avtalsparterna emellan.128 Som vi 

såg i avsnitt 4.2.2 har dock rent obligatoriska rättigheter tillerkänts verkan mot ondtro-

ende tredje man.  

Av det sagda kan dras slutsatsen att den negativa förpliktelsen att respektera ett överlå-

telseförbud för en part i ett aktieägaravtal endast är en rent obligatorisk skyldighet, eller 

omvänt en rent obligatorisk rättighet för medkontrahenterna. Det står således klart att 

avtalsklausuler i form av avyttringsbegränsningar ej medför några fullständiga sakrätts-

liga verkningar gentemot tredje man.129 Men intressant att undersöka är vilken betydelse 

rättsfallen som behandlades i avsnitt 4.2.2 kan få. Det öppnades i och med dessa rättsfall 

utrymme för att ge rent obligatoriska rättigheter begränsade sakrättsliga verkningar.  

                                                 
124 Sjöman 2 JT, s. 849 f.  

125 Sjöman 2 JT, s. 850.  

126 Hessler, s. 418 och Millqvist, s. 17.  

127 Millqvist, s. 138 ff.  

128 Sjöman 2 JT, s. 850.  

129 Sjöman, s. 850 med hänvisningar.  
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5.2.3 Föreligger tillräcklig grund för analogier?  

Med ledning av de punkter som definieras i avsnitt 3.4 undersöks i detta avsnitt om det 

föreligger grund för att tillämpa en analogisk tolkning framför en motsatsvis tolkning.  

Första steget, likheter. Både vad gäller tillerkännandet av sakrättsliga verkningar med 

anledning av obligatoriska förpliktelser gentemot tredje man i subjektiv ond tro och si-

tuationen med aktieägaravtal kan konstateras att enligt gällande rätt avtalet mellan av-

talsparterna tillerkänns full verkan. Problematik uppstår vidare med anledning av att 

parten som låter sin egendom belastas med betingelser fortfarande har egendomen i sin 

besittning och således ensidigt kan förfoga över densamma.  

Förvärvarens goda eller onda tro som diskuterades i avsnitt 4.2.3 med anledning av fri-

görandeargumentet förtjänas också att uppmärksammas. Det anses inte önskvärt att en 

avtalspart genom en enkel överlåtelse ska kunna frångå bundenhet. Det skulle förvisso 

gå att argumentera för att sedvanliga påföljder med anledning av kontraktsbrott är till-

räckligt för tillseende av efterföljande av avtal. I fallet med panträtt föreligger begränsat 

värde av att kunna kräva överlåtaren på skadestånd; panträtten aktualiseras inte förens 

överlåtare underlåter att betala vilket oftast torde ske vid partens insolvens, varvid sak-

rättsligt skyddad panträtt kan vara en förutsättning för att borgenären ska få full täck-

ning för sin fordran. Det kan dock inte uteslutas att det kan vara värdefullt för en borge-

när att ha panträtt även i andra fall, exempelvis då gäldenären av ovilja inte vill betala.  

Frågan är om samma argument kan anses hålla i relation till aktieägaravtal. Värdet av 

möjligheten till skadestånd med anledning av motpartens kontraktsbrott mot aktieägar-

avtal kan vara liten eller obefintlig om motparten är insolvent eller skada ej kan påvisas. 

Däremot finns ett starkare skäl för att påföljd inte är önskvärt; de kvarstående parterna i 

aktieägaravtalet har ej lidit någon direkt ekonomisk skada utan vad avtalet syftade till 

var att just de aktier som avtalet omfattade skulle av olika anledningar belastas med vis-

sa betingelser för att möjliggöra uppnåendet av målet med verksamheten. Dessa beting-

elser vill jag beskriva som en typ av speciesbetingelser; de kan många gånger ej ersättas 

med pengar.  

Andra steget, sociala verkningar. Av praxis framgår att gränsen för att tillerkänna obli-

gatoriskt avtal om en pantutfästelses verkan mot förvärvare har dragits redan vid subjek-

tiv ond tro.130 Det är således ej tillräckligt med objektiv ond tro. Anledningen till detta 

är säkerligen risken för att tredje man annars skulle riskera att försättas i en osäker situa-

tion om vad denne egentligen förvärvar. Med iakttagande av den restriktiva tolkning 

som i denna framställning gjorts av den praxis som behandlats under avsnitt 4.2.2 blir 

de sociala verkningarna likartade för tillerkännandet av aktieägaravtals verkan mot tred-

je man. En stor skillnad uppstår dock i och med iakttagandet av odelbarhetsprincipen, 
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det vill säga att rösträtten och de ekonomiska befogenheterna ska följa varandra.131 Nå-

gon motsvarande princip finns ej för sakrättsliga verkningar.  

Tredje steget, väsentlighetsbedömning. Den bristande likheten med anledning av att 

pantutfästelsens bestånd endast aktualiseras med anledning av parts insolvens eller ovil-

ja att betala uppvägs således av kvarstående parts intresse av att aktieägaravtalet innebär 

en typ av speciesbetingelser. Därav följer att i båda fallen torde kvarstående avtalspart 

ha ett mycket begränsat intresse av att kunna få skadestånd vid den andra avtalspartens 

avtalsbrott. Frigörandeargumentet väger lika starkt för aktieägaravtal som för pantutfäs-

telserna.  

Vid ett applicerande av principen som behandlades under avsnitt 4.2.5 på aktieägaravtal 

skulle testet se ut som följer:  

(1) Föreligger giltig obligatorisk betingelse mellan parterna?  

(2) Är förvärvaren i subjektiv ond tro om betingelsens existens?  

Det föreligger således tillräcklig grund för att på analogins väg söka ledning i frågan om 

aktieägaravtals giltighet mot tredje man. Liksom i fallet med sakrättsliga verkningar 

mot tredje man kan bundenheten ej förklaras med avtalsrättsliga tolkningsmetoder utan 

som ett resultat av ändamålshänsyn grundade på ett rättspolitiskt ställningstagande. Det 

ska dock noteras att då ett aktieägaravtal kan förses med en stor variation betingelser, 

andra överväganden kan behöva göras.  

5.3 Analogi mot skiljeavtal?  

5.3.1 Inledning  

Inom det skiljerättsliga området finns både lagstiftning, förarbeten och rättspraxis som 

behandlar partssuccession. Rättsläget kan dock inte beskrivas som helt klargjort men det 

finns i vart fall frågor om skiljeavtalets giltighet mot tredje man som är avgjorda genom 

praxis. Denna praxis är dessutom kommenterad i doktrinen vilket ger bra grund för dis-

kussionen i detta avsnitt.  

5.3.2 Är en aktieöverlåtelse en rättighetsöverlåtelse?  

HD har i NJA 1997 s. 866 tagit ställning till att ett skiljeavtal är bindande mot en för-

värvare av rättigheter vid singularsuccession.132 För att det ska finnas grund för att på 

analogins väg applicera de principer gällande skiljeavtals verkan mot tredje man på ak-

tieägaravtals giltighet mot tredje man måste först en bedömning av om det föreligger 

väsentlig likhet mellan de två situationerna.133  

                                                 
131 T. Sandström 2009, s. 21. 

132 Avsnitt 4.3.3 och Heuman s. 534.  

133 Avsnitt 3.2.3 jfr. 3.4.  
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Inledningsvis undersökas således huruvida överlåtelse av aktie kan anses innebära en 

rättighetsöverlåtelse. För att bedöma om väsentlig likhet föreligger undersöks även, med 

beaktande av att rättigheter fritt kan överlåtas, vilken påverkan principen om aktiers fria 

överlåtbarhet har för bedömningen.  

Det följer av grundtanken med aktiebolagsformen att aktieägarnas förpliktelser gent-

emot bolaget ska vara begränsade, se 1 kap. 3 § ABL. En aktieägares skyldigheter be-

gränsas i princip till att tillskjuta det kapital som motsvaras av aktieteckningen.134  

En annan sak är att en aktieägare givetvis kan åta sig förpliktelser gentemot bolaget på obliga-
tionsrättslig grund. Dessa förpliktelser uppstår i så fall inte på grund av aktieägandet och har 

inget med förevarande fråga att göra.  

Frågan blir då om aktien kan anses innebära en rättighet. Det uppges att en aktie är en 

rättslig enhet, en förmögenhetsmassa som ger innehavaren en samling rättigheter.135 Det 

är dock endast rättigheten till att delta i bolagets förvaltning genom utövande av rösträtt 

som är direkt tvingande. Den ekonomiska rättigheten är däremot villkorad på så sätt att 

bolaget för det första givetvis måste ha ett vinstsyfte och för det andra, bolaget måste 

göra vinst och för det tredje, beslut om utdelning måste tas. I de ekonomiska rättighe-

terna inkluderas vidare rätten till att utfå förmögenhet i händelse av bolagets upplös-

ning.136 Rättigheterna vad gäller förvaltning och ekonomi går hand i hand, de kan ej de-

las enligt principen om aktiens odelbarhet.137 

Frågan blir nu om en aktie är en rättighet av liknande slag som avses i avsnitt 4.3 gäl-

lande skiljeavtals giltighet vid partssuccession.  

I NJA 1997 s. 866 rörde rättigheten en garantiutfästelse. Andra rättigheter som klart faller in 

under den typ av rättigheter som avses i detta avgörande är till exempel skuldebrev och rättighet 

till att utfå viss vara.  

Rättigheten till att delta i bolagets förvaltning är en mer långtgående rättighet än till ex-

empel ett anspråk på utfående av visst penningbelopp. Aktieägaren får här faktiskt vara 

med och bestämma. Å andra sidan är det inte säkert att denna rättighet är värd någon-

ting, aktieägaren kan ha för liten röstandel att kunna påverka. Det är dock likväl en ren-

odlad rättighet, oberoende av om aktieägaren kan eller vill göra någonting med rättighe-

ten.  

De ekonomiska rättigheterna liknar förvisso den rättighet som följer för innehavaren av 

ett löpande skuldebrev på så sätt att de båda ger rätt till viss förmögenhet. Skuldebrevet 

specificerar dock vid vilken tidpunkt samt vilken förmögenhet skuldebrevet ger rätt till. 

                                                 
134 T. Sandström 2009, s. 20.  

135 T. Sandström 2009, s. 138. 

136 T. Sandström 2009, s. 20 f.  

137 T. Sandström 2009, s. 21.  
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Aktieägaren är ovetandes om både när och vilken myckenhet denne kan förvänta sig 

med anledning av aktieinnehavet.  

Det bortses här ifrån den omständighet att det kan tänkas att en aktieägare, av olika omständig-

heter, kan ha möjlighet till att kalkylera såväl när i tiden som hur mycket utdelning denne kan 

förvänta sig med anledning av sitt aktieinnehav. Anledningen är att det förefaller något konstlat 
att göra en uppdelning mellan företag där aktieägarna kan göra denna bedömning på förhand; 

avkastningen av normal affärsverksamhet är oerhört svår att på förhand uppskatta med tillräck-

lig tillförlitlighet för att ovanstående resonemang ska förändras.  

Liksom vid rena rättighetsöverlåtelser behövs vid aktieöverlåtelse inte något samtycke 

från bolaget eller befintlig aktieägare enligt principen om aktiers fria överlåtbarhet. Frå-

gan blir dock hur man ska beakta den omständighet att principen om aktiers fria över-

låtbarhet kan inskränkas med hjälp av ett aktieägaravtal, eller för den delen genom bo-

lagsordningen; samma problematik aktualiseras oberoende vart avyttringsbegränsningen 

tas in. Att den fria överlåtbarheten av aktier i fåmansbolag inskränks tycks därtill vara 

en företeelse som i lagstiftarens ögon möjligen är beaktansvärd.138 

Även om en aktie omfattas av avyttringsbegränsningar innebär inte detta att aktien inte 

kan överlåtas. Ett totalt förbud mot avyttring torde kunna jämkas enligt 36 § AvtL, om 

inte förbudet är kraftigt tidsbegränsat.139 Om avyttring är tillåtet med iakttagande av vis-

sa föreskrifter, vilka troligen rent faktiskt måste möjliggöra avyttring för att ej jämkas, i 

vart fall om det finns en tredje man som är beredd att förvärva aktierna, är det uppenbart 

att aktierna i alla lägen är överlåtbara. Möjligen är de inte fritt överlåtbara i alla situa-

tioner, men enligt min mening är möjligheterna till avyttring i alla lägen tillräckligt om-

fattande för att det ska finnas grund till att närmare undersöka huruvida man på 

analogins väg kan tillämpa samma principer för aktieägaravtal som gäller vid partssuc-

cession av skiljeavtal.  

5.3.3 Rättspolitiska överväganden till grund för bundenhet  

Sättet på vilket rättstillämparen argumenterar för att tillerkänna skiljeavtalet verkningar 

gentemot tredje man är här av central betydelse. De argument som främst anges i praxis 

är följande.140  

(1) Kvarstående parts ställning skulle annars allvarligt kunna försämras,  

(2) överlåtaren ska inte genom en enkel överlåtelse kunna frigöra sig från skiljeavta-

let, samt  

(3) den civilrättsliga principen om att en förvärvare ej ska kunna åtnjuta bättre rätt 

än överlåtaren.141  

                                                 
138 Avsnitt 2.5. 

139 Avsnitt 2.5. 

140 Avsnitt 4.3.3.  

141 Avsnitt 4.3.3. 
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I förarbetena till SML framgår att remissinstanserna anser det skulle stå i strid med den 

allmänna rättsuppfattningen samt vara synnerligen kontroversiellt i ett internationellt 

perspektiv att införa lagstiftning om att skiljeavtalet ej ska gälla efter överlåtelse om 

parterna ej avtalat om annat.142 

5.3.4 Föreligger tillräcklig grund för analogier?  

Med ledning av den lista som definieras i avsnitt 3.4 ska undersökas om det föreligger 

grund för att tillämpa en analogisk tolkning framför en motsatsvis tolkning.  

Första steget, likheter. Likheten av central betydelse mellan skiljeavtals- och aktieägar-

avtals verkningar mot tredje man är att båda situationer bygger på ett avtal mellan de ur-

sprungliga parterna. Skiljeavtalet har sedan givits verkan mot en förvärvare av rättighe-

ter trots att bundenheten i det fallet ej kan förklaras enligt avtalsrättsliga principer. I för-

slaget till ny lag om skiljeförfarande betonas vikten av partsautonomi,143 huruvida 

samma önskan föreligger vad gäller aktieägaravtal kan bara spekuleras i. Aktieägaravtal 

tillerkänns full verkan mellan avtalsparterna, och det finns uttalanden i förarbeten som 

hänvisar parterna till aktieägaravtal för närmare reglering.144  

Det ansågs vidare i förslaget att det var viktigt att en part som ingått skiljeavtal inte utan 

vidare ska ges möjlighet att hindra att avtalet fullföljs. Ståndpunkten låter för mig sna-

rast som ett uttryck av principen om att avtal ska hållas. Huruvida det i förslaget syftas 

på att det skulle föreligga starkare skäl för avtalsbundenhet än principen om att avtal 

ska hållas går ej att utläsa. I och med att skiljeavtalet skapar ett visst förfarande för 

tvistlösning vilket lagstiftaren anser är ett förfarande som bör främjas för de parter som 

önskar slita sina tvister på detta sätt, vilket möjligen är en förutsättning för viss typ av 

handel, främst internationell sådan anser jag det finnas extra starka skäl till att säkerstäl-

la att avtalspart ej ska kunna undgå skiljeavtal. Dessa skäl gör sig inte lika starkt gällan-

de vad gäller aktieägaravtal. Inte ens vad gäller avyttringsbegränsningar, vilka i vissa 

fall av lagstiftaren betraktas som beaktansvärda. Detta då motstridiga legitima intressen 

från en part som önskar avyttra sitt aktieinnehav existerar. Parten bör bevaras rätten att 

avyttra aktieinnehavet med stöd av principen om aktiers fria överlåtbarhet, exempelvis i 

ett fall där en avyttring enligt aktieägaravtalet leder till att avyttraren försätts i en sämre 

situation än vad som är nödvändigt för att upprätthålla de intressen som lagstiftaren be-

dömer som beaktansvärda. Något motsvarande legitimt intresse föreligger ej för skilje-

avtal.  

Aktieägaravtalet kanske är en förutsättning för vissa aktiebolag, men motstridiga princi-

per i form av aktiers odelbarhet och aktiers fria överlåtbarhet existerar likväl. Innehava-

ren har även ett intresse av att kunna avyttra aktien liksom att låta aktien överlåtas till 

                                                 
142 Prop. 1998/99:35, s. 64 och Heuman, s. 559.  

143 Avsnitt 4.3.2.  
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nästa generation. Argumentet innebär inte ett argument för att frångå principen om att 

avtal ska hållas, utan illustrerar endast att motiven för att försvåra frigörelse från skilje-

avtal är starkare än för att försvåra för en part som ingått ett aktieägaravtal att frångå 

detta.  

Det ansågs dock att någon sorts säkerhetsventil borde införts om frågan skulle lagregle-

ras.145 Ståndpunkten är ett uttryck för svårigheterna att skapa en lagregel som passar för 

alla tänkbara situationer; frågan är för komplicerad, det finns för många motstridiga in-

tressen och situationer att ta hänsyn till.  

Det uppmärksammades i förslaget att det oftast torde vara förvärvaren som inleder ett 

rättsligt förfarande. Detta faller sig naturligt då förvärvaren blir borgenär, kvarstående 

part är gäldenär och kan välja att hålla sig passiv. En part som förvärvar aktier som om-

fattas av ett aktieägaravtal kan inte gentemot övriga parter i aktieägaravtalet på grund av 

aktieförvärvet betraktas som varken borgenär eller gäldenär. Det går således inte att dra 

någon slutsats om vilken part som oftast torde inleda rättsligt förfarande.  

I det fall en tolkning som innebär att en aktie är en rättighet väljs, kommer förvisso förhållandet 

borgenär-gäldenär uppstå. Detta förhållande uppstår dock inte mellan avtalsparterna, utan mel-

lan den förvärvande parten och bolaget.  

Remissinstanserna anförde som argument för att frågan ej skulle regleras att förslaget ej 

var i enlighet med den allmänna rättsuppfattningen.146 Vad parterna tror skulle hända 

med aktieägaravtalet om en part exempelvis överlåter aktierna i strid med avtalet kan 

bara spekuleras i. Om parterna har liten juridisk kunskap är en uppfattning att parterna 

generellt inte reflekterar över frågan i vidare mån än att konstatera att ”vårt avtal inne-

bär att aktierna inte får överlåtas, och det kommer gälla så länge vi inte säger upp avta-

let.” En sådan uppfattning skulle förvisso stämma, men uppfattningen berör inte pro-

blematiken om giltighet gentemot tredje man. Om parterna skulle tillfrågas vad som 

händer om ena parten överlåter aktierna i strid med avtalet och de svarar att uppfatt-

ningen är att avtalet ska gälla gentemot överlåtaren, anser jag inte denna uppfattning kan 

tillmätas självständig betydelse. Frågan är mer komplicerad än så, exempelvis måste 

tredje mans intressen av att ej vara bunden tas i beaktande, och dennes rättsuppfattning 

torde gå rakt emot den ursprungliga avtalspartens rättsuppfattning.  

HD har i 1997 års fall ej tillmätt förvärvande parts goda eller onda tro betydelse.147 Det 

följer av att gäldenären fått sina rättigheter överlåtna vilket denna ej kunnat samtycka 

till. Samma partsställning föreligger ej i fallet med aktieägaravtal. Kvarstående part 

kanske förvisso inte fick möjlighet till att samtycka till överlåtelsen, men kvarstående 

part var ej överlåtarens gäldenär i relationen mellan aktieägare.  

                                                 
145 Avsnitt 4.3.2. 

146 Avsnitt 4.3.2. 

147 Avsnitt 4.3.3.  
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HD uttrycker i 1997 års fall att, då kvarstående parts ställning allvarligt skulle kunna 

försämras om bundenhet för förvärvaren inte uppstod, det därför vore oacceptabelt med 

ett rättsläge där ena parten ensidigt skulle kunna göra sig fri från skiljeklausulen.148 Ar-

gumentet är förvisso applicerbart även på aktieägaravtal, men enligt tidigare resone-

mang synes skälen för att upprätthålla bundenhet för skiljeavtal vara starkare än vad 

gäller aktieägaravtal.  

Det ansågs vidare oskäligt att låta kvarvarande part spekulera i valet av tvisteform.149 

Det kan ej uteslutas att kvarstående parter i ett aktieägaravtal skulle vilja slippa bunden-

het till detta, och förvärvande part önskar att alla parter ska förbli bundna. Orsaken till 

en sådan inställning från kvarstående part skulle exempelvis kunna vara att aktieägarav-

talet upprättades på grund av starka personliga kopplingar mellan parterna, liksom kan 

vara fallet med skiljeavtal.150 Problematiken med haltande bundenhet vad gäller aktie-

ägaravtal kan således uppkomma. I fallet med skiljeavtal finns således en undantagsre-

gel, vilken innebär att kvarstående part ska undslippa bundenhet om det föreligger sär-

skilda skäl.   

Slutligen anfördes att förvärvaren av en rättighet ej ska kunna åtnjuta bättre rätt än över-

låtaren.151 Det synes som att samma argument gör sig gällande vid aktieägaravtal, där-

emot finns som tidigare nämnt andra skyddsvärda intressen som gör sig gällande. Dessa 

är bland annat principen om akties odelbarhet och fria överlåtbarhet samt tredje mans 

intresse av att veta vad han förvärvar.  

Andra steget, sociala verkningar. Enligt den princip som framkommer ur 1997 års fall 

kan tredje man bli bunden av ett skiljeavtal utan att veta om det, det vill säga förvärva-

rens onda tro är utan betydelse. Det torde däremot sällan förekomma att rättigheter över-

låts utan åberopande av avtalet rättigheten vilar på. Undantagsregeln är inte tillämplig 

vad gäller att göra förvärvaren obunden, vilket innebär att de sociala verkningarna för 

förvärvaren kan bli mer långtgående än de för överlåtaren.  

Utan undantagsregeln hade kvarstående part kunnat bli bunden av ett skiljeavtal även i 

fall där förvärvaren är insolvent, och därmed tvingas in i ett kostsamt skiljeförfarande 

om kvarstående part skulle få betala. Undantagsregeln ska motverka sociala verkningar 

av detta slag.  

Vid en ren rättighetsöverlåtelse informeras förvärvaren normalt om det avtal vilket rät-

tigheten vilar på. Vid en aktieöverlåtelse finns ingen sådan självklarhet att presentera 

aktieägaravtalet för förvärvaren. Det kan också tänkas att det till och med skulle gå 
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emot överlåtarens syfte att presentera aktieägaravtalet, vilket skulle vara fallet om över-

låtelsen till exempel sker i strid med aktieägaravtalet.  

Tredje steget, väsentlighetsbedömning. I strävan efter att göra skiljeförfarandet till en 

effektiv tvistlösningsform har alltså accepterats att frångå allmänna avtalsrättsliga prin-

ciper. Det finns även en önskan att aktieägaravtal ska vara en effektiv reglering av ak-

tieägares förehavanden, däremot är det inte visat att denna önskan är lika stark vad gäll-

er skiljeavtal.   

Denna strävan från lagstiftarens sida har getts tydligt uttryck. Någon motsvarande öns-

kan har ej givits vad gäller aktieägaravtal. De ändamålshänsyn grundade på ett rättspoli-

tiskt ställningstagande som gör sig gällande för skiljeavtals verkan mot tredje man kan 

således ej innebära att ett påstående om att grund för laganalogi föreligger i relation till 

skiljeavtal. Det kan således konstateras att en motsatsvis tolkning har gjorts.  

Väsentlig likhet skulle däremot kunna föreligga vad gäller problematiken om nya re-

spektive kvarvarande partens bundenhet. Problematiken vad gäller att skiljeavtalet kan 

ha upprättats på grund av personliga kopplingar kan i princip även aktualiseras vad gäll-

er aktieägaravtal. De kvarstående parterna skulle kunna tänkas vilja avyttra sitt innehav 

utan att riskera att drabbas av skadeståndsskyldighet om överlåtelse av aktier sker i strid 

med ett aktieägaravtal. Denna önskan skulle kunna grunda sig i speciella egenskaper 

som den ursprunglige ägaren hade, personliga band dem emellan eller någon annan or-

sak. Det föreligger således väsentlig likhet på denna punkt varför de överväganden vad 

gäller kvarstående parts bundenhet av skiljeavtal på analogins väg kan tillämpas på en 

situation där rättstillämparen på annan grund funnit att aktieägaravtalet ska tillerkännas 

verkan mot förvärvande tredje man. 
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6 Tillämpning på aktieägaravtalet  

Den sakrättsliga analogin kan alltså användas för att söka svar på frågan om aktieägar-

avtals giltighet mot tredje man. Den skiljedomsrättliga analogin kan i begränsad ut-

sträckning användas.  

När testet till den sakrättsliga analogin som formulerades i avsnitt 5.2.3 appliceras på 

frågan om aktieägaravtals giltighet innebär det bundenhet för tredje man om det förele-

gat en giltig obligatorisk betingelse mellan parterna samt om förvärvaren varit i subjek-

tiv ond tro om denna betingelse.  

Det kan dock finnas skäl till att modifiera testet med anledning av vilka betingelser par-

terna valt att ta in i aktieägaravtalet. Det skulle exempelvis kunna argumenteras för att 

röststyrningsavtal inte ska äga någon verkan gentemot ondtroende tredje man med hän-

visning till principen om aktiens odelbarhet. Jag har dock svårt att se bärande skäl till 

varför undantag skulle göras just vad gäller röstbindningsavtal om den restriktiva prin-

cip som argumenteras för i denna framställning upprätthålls. Då krav uppställs på att 

förvärvaren är i subjektiv god tro om betingelsens existens, är min uppfattning att för-

värvaren även kan anses ha samtyckt till bundenhet i och med förvärvet. Förvärvaren 

hade möjlighet till att antingen ej förvärva aktierna alternativt omförhandla aktieägarav-

talet innan förvärvet.  

Avyttringsbegränsningar är vidare en typ av reglering som av lagstiftaren betraktas som 

beaktansvärda i vart fall vad gäller fåmansbolag.152 Analogin kan således tillämpas fullt 

ut på avyttringsbegränsningar.  

Om rättstillämparen finner att aktieägaravtalet, med anledning av argumenten som 

framförs i denna framställning eller på annan grund, ska äga tillämpning gentemot för-

värvande tredje man uppstår frågan hur situationen ska hanteras om kvarstående parter 

anser att dessa inte ska förbli bundna av skiljeavtalet. Härvid föreligger grund till att till-

lämpa en undantagsregel liknande i fallet med skiljeavtal. De kvarstående parterna i ak-

tieägaravtalet ska således undgå bundenhet om särskilda skäl föreligger. Dessa särskilda 

skäl skulle kunna vara att det förelåg en särskild partsrelation mellan de ursprungliga 

parterna i aktieägaravtalet.  

Några skäl till att på analogins väg inte tillämpa undantagsregeln föreligger ej, då om 

bundenhet föreligger, särskilda skäl såsom personliga band mellan de ursprungliga av-

talsparterna kan alltid finnas. Vad som sedan utgör särskilda skäl är upp till rättstilläm-

paren att avgöra i varje enskilt fall. Det föreligger således inga skäl till att undersöka hu-

ruvida undantagsregeln bara ska tillämpas på vissa klausuler i aktieägaravtal.  

 

 

                                                 
152 Prop. 2004/05:85, s. 250.  
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Nedanstående tabell visar en sammanfattning av resultatet från ovanstående diskussion.  

  Avyttringsbegränsningar Röststyrningsavtal  Övriga klausuler  

Huvudregeln   Ja Ja Ej behandlat 

Undantagsregeln Ja Ja Ja 

Tabell 2: Resultatet av analogisk tillämpning på aktieägaravtal.  

Det går således att konstatera att vid en applicering av de möjliga analogierna på aktie-

ägaravtalet ges ett resultat där både aktieägaravtalets bundenhet mot förvärvande tredje 

man samt kvarstående parters bundenhet besvaras.  

Utanför syftet med denna framställning faller visserligen frågan om de analogiska till-

lämpningarna det argumenteras för på något sätt bör ges uttryck i lag. Exempel på hur 

reglering skulle kunna ske är att aktieägaravtalets verkningar mot tredje man reglerades 

alternativt att ytterligare begränsningar tillåts att tas in i bolagsordningen. Med beaktan-

de av att det inte ens i fallet med skiljeavtals verkningar mot tredje man genomförts lag-

stiftning med hänvisning till om det verkligen finns ett behov av lagregering är säkerli-

gen vägen lång tills en reglering är för handen. Frågan skulle dock vara intressant för en 

närmare utredning.   

Vad sedan gäller de övriga klausulerna som kan tas in i ett aktieägaravtal kan dessa in-

nehålla praktiskt taget vilka betingelser som helst, det är endast parternas fantasi som 

sätter gränsen. Även om det med stöd av 36 § AvtL går att jämka oskäliga avtalsvillkor, 

är det inte säkert att alla skäliga avtalsvillkor enligt argumentationen i denna framställ-

ning bör ges verkan mot tredje man. Det är dock säkerligen ofta möjligt att applicera 

samma resonemang på andra typer av vanliga klausuler i aktieägaravtal, men denna frå-

ga lämnas därhän. 
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