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Sammanfattning 

Aktieägaravtal är ett frekvent använt sätt att mellan delägare i ett aktiebolag reglera 

frågor avseende det gemensamma aktieägandet. Aktieägaravtalet reglerar många 

gånger frågor som även i bolagsordningen reglerats. Vid ingående av ett aktieägarav-

tal riskerar en normkollision uppstå: är det bolagsordningsnormen som ska gälla eller 

är det aktieägaravtalet? Då rättsläget rörande sådana normkollisioner är oklart, är det 

av intresse att undersöka om en jämförelse mellan bolagsordning och aktieägaravtal 

kan klargöra rättsläget. 

Analysen har möjliggjorts genom insamling av historiska argument rörande bolags-

ordningens likhet med aktieägaravtal. Dessa argument härleds sedan till nu gällande 

rätt i den mån det är möjligt. Analysen baserar sig även på en beskrivning av aktieä-

garavtalet samt vissa avtalsrättsliga aspekter rörande tolkning. 

Resultatet av framställningen är att bolagsordning och aktieägaravtal uppvisar sådana 

likheter att en jämförelse kan göras för att lösa normkollisioner genom tillämpning av 

vissa avtalsrättsliga aspekter rörande tolkning. Vad som härvidlag framkommer är för 

det första att bolagsordningen genom dess tvingande normer begränsar vad som med 

aktiebolagsrättslig verkan kan föreskrivas i aktieägaravtal. För det andra, när alla ak-

tieägare inte är part till aktieägaravtalet får parterna istället göra vad de kan för att 

söka uppfylla avtalets innehåll. Slutligen kan lojalitetsplikt användas för att fastställa 

hur aktieägaravtalet ska tillämpas för att så långt som möjligt undgå normkollisioner 

mellan bolagsordning och aktieägaravtal.  



 

 

Master Thesis in Commercial and Tax Law (Company Law) 

Title: The comparability of articles of association and shareholders agreement: 

Can a comparison solve norm collisions?   

Author: Felix Morling 

Tutor: Jakob Heidbrink 

Date:  2012-12-07 

Subject terms: Articles of association, Octroi, Sanctioned articles of association, 

Shareholders agreement 

 

Abstract 

Shareholders agreements are a frequently used form for regulating issues arising as a 

result of a common interest as owners in a joint-stock company. The shareholder 

agreement often regulates issues already regulated in the articles of association. When 

entering into a shareholders agreement standard collisions may occur: shall the arti-

cles of association or the shareholders agreement supersede? As the legal situation as 

regards such standard collisions is unclear, it is of interest to find out if a comparison 

between the articles of association and shareholders agreement can clarify the legal 

situation. 

The analysis has been made possible by looking at the history. In the retrospective, 

arguments regarding the similarity of the articles of association and shareholders 

agreement are identified. Then these arguments are derived to current law to the ex-

tent possible. The analysis is also based of a description of the shareholders agree-

ment and certain contractual aspects of interpretation.  

The result of the thesis is that the articles of association and shareholders agreements 

are similar to that extent that a comparison between the two can be conducted in or-

der to solve standard collisions through an application of certain contractual aspects 

of interpretation. In this respect, firstly, the articles of association limit through its 

mandatory standards the issues that can be legally regulated in a shareholders agree-

ment. Secondly, if not all shareholders are part to the shareholders agreement the par-

ties have to do what they can to make sure the agreement is fulfilled. Finally, the duty 



 

 

of loyalty can be applied to determine an application of shareholders agreement that 

avoid standard collisions between the articles of association and the shareholders 

agreement.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Många av de svenska aktiebolagen ägs av ett fåtal personser. I ett aktiebolags bolagsordning 

är det ej är tillåtet, eller ibland av aktieägarna ens önskvärt att reglera frågor som rör hur 

bolaget ska verka i framtiden. Sådana frågor kan istället regleras i ett aktieägaravtal och kan 

till exempel handla om röststyrning, överlåtelsebegränsningar eller reglering av hur bolagets 

resultat ska disponeras. Det kan vidare vara en förutsättning att kunna reglera sådana frågor 

på ett förutsebart sätt för att möjliggöra exempelvis uppstarten av ett nytt företag eller fort-

gående av att redan existerande företag för det fall exempelvis ägarförändringar måste till.  

I dagsläget råder osäkerhet kring relationen mellan bolagsordningen och ett eventuellt ak-

tieägaravtal. Problematiken kring detta tar sig uttryck i att det råder osäkerhet i vilken ut-

sträckning det med aktiebolagsrättslig verkan är möjligt att binda aktieägare med aktieägar-

avtal.  

För att tydliggöra hur kollisionen kan uppsåt ska följande exempel anföras. Anta att aktieä-

garna i ett bolag avtalar att röstvärdesskillnaden för bolagets aktier ska avvika från vad som 

stadgas i bolagsordningen. Stöd för att genom bolagsordningsnormer införa röstvär-

desskillnader för olika aktieslag återfinns i 4 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551) (ABL 

2005), obeaktat detta stöd uppkommer en kollision mellan bolagsordningen och aktieägar-

avtalet rörande hur rösterna ska fördelas mellan aktieägarna.1 Frågan blir då huruvida bo-

lagsordningsbestämmelserna är att se som tvingande eller dispositiva.  

Bolagsordningen regleras främst av ABL, det vill säga en rättsordning som härstammar ur 

offentligt rätt. Aktieägaravtalet däremot härstammar från avtalsfriheten och en föreställning 

om att individer är fria att ingå vilka avtal de än önskar. I och med att två dokument, regle-

rade med olika utgångspunkter, riskerar att reglera samma rättigheter och skyldigheter, 

skapas ett rättsläge där rättstillämparen för varje normkollision måste avgöra om normen 

med aktiebolagsrättslig verkan avtalsvis kan disponeras över. 

                                                 
1 Situationen kompliceras än mer av att aktieägaravtalet kan stadga att röstvärdesskillnaden ska vara inom 
spannet som anges i 4 kap. 5 § ABL 2005, eller gå därutöver, det vill säga att röstvärdet för ett aktieslag ska 
överstiga tio gånger röstvärdet för annat aktieslag. Orsaken till den ökande komplexiteten är att det rör sig 
om två typfall där det går att tänka sig att den tvingande karaktären av 4 kap. 5 § ABL 2005 förändras bero-
ende på om aktieägaravtalet håller sig inom 4 kap. 5 § ABL 2005 eller ej. Noteras ska dock att behandling av 
den tvingande karaktären inte är en del av syftet i denna framställning. 
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En kärnfråga i framställningen är huruvida normkollisionen mellan bolagsordning och ak-

tieägaravtal är att se som en kollision mellan två avtal, eller mellan två olika delar av rätts-

ordningen.  

1.2 Syfte  

Syftet för denna framställning är att lösa normkollisioner mellan bolagsordning och aktieä-

garavtal. Normkollisionerna ska lösas genom att besvara följande frågor.  

i. Kan bolagsordningen i ett aktiebolag jämställas med ett aktieägaravtal?  

ii. Kan vissa avtalsrättsliga aspekter rörande tolkning tillämpas för att lösa norm-

kollisioner mellan bolagsordning och aktieägaravtal?  

1.3 Avgränsning  

Framställningen begränsas till att behandla kollisionslösningar mellan bolagsordning och 

aktieägaravtal. Det faller härvidlag utanför syftet att se till vilka specifika bolagsordnings-

normer som kan kollidera med aktieägaravtalet. Kollisioner mellan aktieägaravtal och öv-

riga delar av aktiebolagsrätt, det vill säga aktiebolagsrätt med undantag för bolagsordning, 

uppstår även de men är uteslutna med anledning av framställningens begränsade omfatt-

ning.  

Då syftet är att lösa normkollisioner genom att jämställa bolagsordningen med ett aktieä-

garavtal, tillämpas enbart ett avtalsrättsligt perspektiv för att lösa normkollisioner. De av-

talsrättsliga aspekterna för att lösa normkollisioner begränsas till att behandla tvingande 

normer, tredjemansverkningar och lojalitetsplikt.  

1.4 Metod och material  

1.4.1 Allmänt  

Inledningsvis i kapitel 2 och 3 behandlas bolagsordning respektive aktieägaravtal. Behand-

lingen är till stora delar en beskrivning av olika perspektiv som kan tas på bolagsordning re-

spektive aktieägaravtal, men analyserande element och slutsatser existerar likväl vilka sedan 

ligger till grund till jämförelsen. Därefter görs i kapitel 4 jämförelsen mellan bolagsordning 

och aktieägaravtal där beskrivande delar av rättsområdena får mindre plats till förmån för 

analys av huruvida en jämförelse alls är möjlig. I kapitel 5 analyseras sedan konsekvenser av 

tillämpningen av de avtalsrättsliga principerna om tvingande och dispositivt, tredjemans-
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verkningar och lojalitetsplikt i relation till aktieägaravtal och bolagsordning. Framställning-

en avslutas med kapitel 6 där en slutsats rörande resultatet av framställningen förs fram.  

Framställningen baseras både på arbeten inom aktiebolagsrätt och avtalsrätt. Källorna till 

den aktiebolagsrättsliga historiska delen baserar sig främst på förarbetena till lag (1895:65) 

om aktiebolag (ABL 1895). I viss mån har doktrin kunnat tjäna som källa, men ett åter-

kommande problem har varit källbrist och i den mån de historiska källorna backar upp 

varandra tycks det som att de allihop använt samma grundkällor. För den nyare delen av 

aktiebolagsrätten har både lag, förarbeten och doktrin använts.  

Då den avtalsrättsliga delen av framställning behandlar aktieägaravtal är materialet som an-

vänts en kombination av avtalsrättsliga och aktiebolagsrättsliga arbeten. De avtalsrättsliga 

källorna är främst hämtade ur doktrin, men även lag, förarbeten och praxis används. De ak-

tiebolagsrättsliga källorna är hämtade ur lag, förarbeten och doktrin. Det förekommer dokt-

rin som behandlar aktieägaravtal som sådant. Det finns dock sparsamt med doktrin som på 

ett både praktiskt och omfattande sätt behandlar aktieägaravtalet. Som ett resultat har kapi-

tel 3 vilket behandlar aktieägaravtalet främst baserats på en källa: Aktieägaravtal i praktiken, 

av Ramberg och Ramberg. 

Att bolagsordning och aktieägaravtal betraktade bredvid varandra båda ser ut som ett avtal 

kan inte anses utgöra något starkt argument till att påstå att bolagsordningen kan tolkas 

med stöd av avtalsrätten. Orsaken därtill är främst de principiella skillnader som präglar re-

spektive dokument, bolagsordningen bygger på aktiebolagsrätten vilken har sitt ursprung i 

offentlig rätt2 och aktieägaravtalet vilket har sin grund i avtalsfriheten.  

1.4.2 Värdet av historiska argument  

Jag har arbetat efter en hypotes om att en större förståelse för bolagsordningens ursprung 

och uppkomst kan skapa förståelse för de problem vi idag upplever rörande kollisioner 

mellan aktieägaravtal och bolagsordning.3 För att förstå bolagsordningens historia har en 

tillbakablick gjorts. Insamlingen av historiska argument har främst tagit mig till andra hal-

van av 1800-talet men i viss mån längre tillbaka i tiden än så. Det är lätt att här resa frågan i 

vad mån det är relevant att hämta argument ända från 1850-talet, då syftet är att härleda 

                                                 
2 Smiciklas, Aktiebolagsrättens utveckling, SvJT (1989), s. 51. 

3 Hoeflich, H.M., A renaissance in legal history? (1984), s. 507. 



 

 
4

analysen till nu gällande rätt. Orsaken är att åldern på ett juridiskt argument inte kan avgöra 

dess relevans, liksom att argument hämtade från 1850-talet kan sakna juridisk tyngd, kan 

argument hämtade från 2000-talet sakna bärighet exempelvis med anledning av nyare rätts-

praxis, förändrad samhällssyn eller nytillkomna lagar.  

Å ena sidan är det uppenbart att argument hämtade från 1850-talet i högre utsträckning ris-

kerar att sakna juridisk tyngd än om argument baserade på nyare rättskällor tillämpats.  Å 

andra sidan utsätter sig författaren alltid för risker vid behandling av rättskällor och det är 

någonting som författaren måste vara medveten om och hantera. Jag har trots sådana risker 

valt att ta historiska argument i beaktande med anledning av att ett sådant tillvägagångssätt 

har potential att kasta ett nytt ljus över frågeställningen: kollisionen mellan bolagsordning 

och aktieägaravtal. Framställningen visar att historiska argument är relevanta än idag och 

kan tillämpas för att jämställa bolagsordning med aktieägaravtal. 

1.5 Disposition  

Framställningen inleder i kapitel 2 med att behandla bolagsordningens karaktär. Som ett 

första stag behandlas i avsnitt 2.2 bolagsordningens karaktär för tiden innan aktiebolags-

formen var reglerad i Sverige. Andra steget är att i avsnitt 2.3 behandla bolagsordningens 

karaktär enligt Sveriges första aktiebolagslag, Kungl. Maj:ts Nådiga förordning (1848:43) 

angående aktiebolag (ABL 1848). Tredje steget i avsnitt 2.4 behandlar övergången till ett 

normativt system för reglerandet av aktiebolagsformen. I ett fjärde steg, avsnitt 2.5, be-

handlas vad som i rättskällorna uttalats om bolagsordningens karaktär och betydelse.  Slut-

ligen i avsnitt 2.6 behandlas boalgsordningens ingående, ändring och avveckling enligt ABL 

2005 för att därigenom härleda de historiska argumenten till nu gällande rätt.  

Därefter behandlas i kapitel 3 motiv till reglering i aktieägaravtal och rättsverkan av en så-

dan reglering. Även hur aktieägaravtalet ingås, förändras och avvecklas behandlas.  

I kapitel 4 analyseras sedan grunderna för att jämställa aktieägaravtal och bolagsordning. 

Kapitlet inleds med att i avsnitt 4.1 behandla förutsättningarna med utgångspunkt i om bo-

lagsordningen uppfyller grundläggande rekvisit för ett avtal, motiven för ingående, rättsver-

kan och hur oktrojerade bolag ska hanteras i jämförelsen. I avsnitt 4.2, 4.3 och 4.4 jämförs 

sedan likheterna rörande bundenhet, förändring och avslutande av aktieägaravtal respektive 

bolagsordning.  



 

 
5

I kapitel 5 behandlas sedan, med utgångspunkt i den jämställbarhet som identifierats, i vil-

ken mån jämställbarheten erbjuder en lösning på normkollisioner mellan aktieägaravtal och 

bolagsordning. Slutligen i kapitel 6 besvaras syftet genom de slutsatser som kan dras rö-

rande i vad mån normkollisioner kan lösas genom att jämställa aktieägaravtal med bolags-

ordning.  
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2 Bolagsordning   

2.1 Aktiebolagsrätt 

Det råder i dagsläget ingen osäkerhet inför att aktiebolaget är en juridisk person.4 Till be-

greppet juridisk person brukar även kopplas förmågan att rättshandla, det vill säga ikläda 

sig rättigheter och skyldigheter.5 

Aktiebolagsrätten, betraktad som ett självständigt rättsområde, handlar om bolagets inre 

rättsförhållande. Vad det här handlar om är att rättssubjektiviteten och -habiliteten har både 

en inre och en yttre aspekt.6 Vidare utövas den inre rättshabiliteten av delägarna genom bo-

lagsstämmobeslut av bolagsordningsändringar, och den yttre rättshabiliteten utnyttjas ge-

nom bolagets ställföreträdare.7  

Trots ovanstående syn på vad som avses med aktiebolagsrätt, behandlar denna framställ-

ning enbart den potentiella kollisionen mellan bolagsordning och aktieägaravtal. För att 

möjliggöra analysen av bolagsordningens jämförbarhet med aktieägaravtal, inhämtas i av-

snitt 2.2 till 2.5 historiska argument rörande bolagsordningen.  

2.2 En oreglerad aktiebolagsform 

2.2.1 Bundenhetens uppkomst  

Det har varit enkelt att konstatera att det råder brist på källor både av doktrinär art och rö-

rande hur aktiebolag faktiskt användes och tillämpades innan ABL 1848.8 Speciellt hur 

bundenheten till den tidens bolagsordning uppstod hade jag önskat kunna sprida mer ljus 

över. Det närmaste jag härvid kommit är att 23 personer undertecknade bolagsordningen 

till Norrtelje gevärsfaktori aktiebolag år 1843. Det är inte helt klart om det var de 23 perso-

                                                 
4 Johansson, Nials svensk associationsrätt i huvuddrag (2007), s. 241. 

5 2 kap. 25 § ABL 2005, Arvidsson, Aktieägaravtal (2010), s. 108 f. 

6 Arvidsson, Aktieägaravtal (2010), s. 116 f. och Bergendal, Aktiebolagets författning och dess yttre rättsför-
hållanden enligt svensk rätt (1922), s. 19 ff. 

7 Arvidsson, Aktieägaravtal (2010), s. 116 f. 

8 Hammarskjöld, Bilaga till Förslag till lagar om enkla bolag och handelsbolag, om aktiebolag samt om före-
ningar för ekonomisk verksamhet m.m., Redogörelse för den utländska bolags- och föreningsrättens ut-
veckling och nuvarande ståndpunkt, den svenska bolagsrättens utveckling samt de svenska föreningarna 
(för ekonomiskt ändamål) (1890), s. 61.  
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ner som tecknade aktier vid bolagets bildande som undertecknade bolagsordningen, inte 

heller finns någon information huruvida nytillträdande aktieägare var tvungna att ansluta sig 

till bolagsordningen.9 

Med anledning av att aktierna i många aktiebolag var ställda till innehavaren bör det ha varit 

möjligt att säkerställa att förvärvare av bolagets aktier tillträdde bolagsordningen.10 Då 

starka likheterna med avtal kan ses för bolagsordningar före ABL 1848 utgår jag ifrån att 

nytillträdande aktieägare bands till bolagsordningen genom eget undertecknande.  

2.2.2 Betydelsen av oktroj 

Det går att ifrågasätta om oktrojen, som förvisso var resultatet av ett offentligt beslut, ska 

ses som bolagsordningens föregångare. För att förstå förhållandet mellan ett bolag vilket 

innehade oktroj från staten jämfört med ett bolag med begränsat personligt ansvar utan ok-

troj ska följande anmärkas. När ett bolag beviljades oktroj innebar det ofta förmåner vid 

bedrivande av viss typ av verksamhet under en bestämd tid, exempelvis tre år. Dessa för-

måner kunde handla om monopol för export av viss produkt eller en rätt att köpa eller sälja 

vissa kvantiteter till ett på förhand bestämt pris.11 Beviljandet av oktroj var inte reserverade 

för aktiebolagsliknande bolag, utan även exempelvis enskilda personer och handelsbolag 

kunde åtnjuta motsvarande förmåner.12 Bolagen hade nära band till staten och betraktades 

snarast som statens förlängda arm,13 inte privaträttsliga företag såsom vi ser dem idag. Det 

är således lätt att se att beviljandet av oktroj snarast kunde innebära en monopolställning 

för det priviligierade företaget och alltså inte ett sätt för att upprätthålla aktiebolagsfor-

men.14 Bolagsordningen kan alltså inte ses som en sorts självskapad oktroj.  

                                                 
9 Hammarskjöld, Bilaga till Förslag till lagar om enkla bolag och handelsbolag m.m. (1890), s. 82. 

10 Hammarskjöld, Bilaga till Förslag till lagar om enkla bolag och handelsbolag m.m. (1890), s. 66 ff., exem-
pelvis Floor och Vedevåg (1731) och Försäkrings- och bergningskompanier (1739). Det ska dock uppmärk-
sammas att det finns flera exempel på bolag där frågan inte reglerades, se exempelvis Rörstrands bolag 
(1753) vars bolagsordning stadgade hembud när någon köpte aktie, vilket torde vara ett alternativt sätt att 
säkerställa samtliga aktieägares bundenhet till bolagsordningen. Se även Smiciklas, Aktiebolagsrättens ut-
veckling SvJT (1989) s. 51 där det framförs att aktier innan tillkomsten av ABL 1848 var ställda till inneha-
varen. 

11 Hammarskjöld, Bilaga till Förslag till lagar om enkla bolag och handelsbolag m.m. (1890), s. 59. 

12 Hammarskjöld, Bilaga till Förslag till lagar om enkla bolag och handelsbolag m.m. (1890), s. 60 f. 

13 Hammarskjöld, Bilaga till Förslag till lagar om enkla bolag och handelsbolag m.m. (1890), s. 10. 

14 Hammarskjöld, Bilaga till Förslag till lagar om enkla bolag och handelsbolag m.m. (1890), s. 78 f. 
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Det kan även ifrågasättas om inte aktiebolagsliknande bolag som beviljats oktroj i mindre 

utsträckning än bolag utan oktroj kan jämföras med vad vi idag anser karakterisera ett ak-

tiebolag. Det framförs att staten hade inställningen att kapitalsatsande personer i aktiebo-

lagsliknande bolag med beviljad oktroj skulle hållas skadelösa vid bolagets konkurs. Ett så-

dant fall inträffade år 1628 med Stora Kopparbergs Bergslag, där staten gick in och höll 

både kapitalsatsande personer och övriga borgenärer skadelösa. Med anledning av att staten 

gick in som garant ifrågasätts om staten snarast ska ses som förlagsgivare framför att de 

kapitalsatsande personerna skulle vara att anses som delägare.15 För mig framstår det som 

klart att beviljandet av oktroj byggde på ett givande och tagande mellan stat och bolag, där 

staten erbjöd förmåner i form av handelsprivilegier och som garant för att därigenom at-

trahera kapital. Företaget i sin tur erbjöd staten en ökad bruttonationalprodukt och därmed 

skatteintäkter. Med anledning av det nu sagda kan oktroj inte jämföras med den förvisso 

formbundna, men i grunden privaträttsligt dispositiva bolagsordningen.  

2.2.3 De första aktiebolagen 

Aktiebolagsformen har sina rötter tillbaka i medeltiden. Med aktiebolag menas bolag grun-

dade på kapitalinsatser samtidigt som delägarna åtnjuter frihet från ansvar för bolagets för-

pliktelser. Redan på 1400-talet finns det uppgifter om italienska banker som betraktas som 

världens första aktiebolag.16 

För bildande av aktiebolagsliknande företag, så kallade kompanier, behövdes före ABL 

1848 statlig oktroj. Med statlig oktroj avsågs beviljande av tillstånd att bedriva viss verk-

samhet.17 I Sverige tillkom under 1600- och 1700-talen ett betydande antal aktiebolagslik-

nande företag grundade på oktroj.18 Fram till 1848 fanns det inte några lagbestämmelser om 

associationer utan personligt ansvar för delägarna.19 Obeaktat att det fanns möjlighet att 

                                                 
15 Hammarskjöld, Bilaga till Förslag till lagar om enkla bolag och handelsbolag m.m. (1890), s. 57 och 59. 

16 Hammarskjöld, Bilaga till Förslag till lagar om enkla bolag och handelsbolag m.m. (1890), s. 9, Johansson, 
Nials svensk associationsrätt i huvuddrag (2007), s. 25, Smiciklas, Aktiebolagsrättens utveckling SvJT 
(1989), s. 39 f och Nial, Svensk associationsrätt (1975), s. 12 f.  

17 Smiciklas, Aktiebolagsrättens utveckling SvJT (1989), s. 50 ff. 

18 Johansson, Nials svensk associationsrätt, 2007, s. 25 samt Prop. 2004/05:85, s. 196. Den rättsliga reformen 
från 1734, oftast kallad för 1734 års lag, saknar bestämmelser om aktiebolagsformer, se Johansson, Nials 
svensk associationsrätt, 2007, s. 25. 

19 Hammarskjöld, Bilaga till Förslag till lagar om enkla bolag och handelsbolag m.m. (1890), s. 57 och Nial, 
Om aktiebolag (1948), s. 1.  
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beviljas oktroj från staten bildades aktiebolagsliknande bolag utan stadfäst bolagsordning. 

Det kan inte anses helt klarlagt huruvida begränsat personligt ansvar kunde åtnjutas i dessa 

fall.20 Det anförs dels att det inte går att hitta något bolag som begärt stadfästelse med di-

rekt uppsåt att uppnå personlig ansvarsfrihet,21 dels att det i bolagsordningen till bolagen 

upprepade gånger uttalats eller i vart fall tydligt framgått att personlig ansvarsfrihet för de-

lägarna avsetts.22 Stöd för att delägarna kunde åtnjuta personlig ansvarsfrihet hämtas alltså 

bland annat motsatsvis från avsaknaden av reglering av ansvarsfriheten i bolagsavtal med 

beviljad oktroj, samt att det i de flesta fall var avsett att delägarna inte skulle bära personligt 

ansvar för bolagets förpliktelser.23 Slutsatsen av dessa konstateranden är att sannolikheten 

för att det gick att bilda bolag utan oktroj, i vilka delägarna ej var personligt ansvariga, är 

övervägande.  

Det framstår som att det innan tillkomsten av ABL 1848 var oklart hur bolag bildade på 

kapitalinsats samt hur dess delägare skulle behandlas rörande ansvar för bolagets förpliktel-

ser. Jag finner det dock intressant att det ändock fanns situationer då personlig ansvarsfri-

het för aktiebolagets skulder ansågs kunna åtnjutas redan innan aktiebolaget reglerats i lag. 

Den personliga ansvarsfriheten innebär att det oreglerade aktiebolaget uppvisar omfattande 

likheter med det aktiebolag vi känner idag. Likheten mellan det oreglerade aktiebolagets bo-

lagsordning och aktieägaravtal fyller dock inte någon stor funktion för syftet: i dagsläget 

finns inte några oreglerade aktiebolag. Däremot leder likheten avseende det personliga an-

svaret mellan det oreglerade aktiebolaget och dagens aktiebolag till att det finns grund för 

att härleda historiska argument för bolagsordningens tillkomst till nu gällande rätt. 

                                                 
20 Smiciklas, Aktiebolagsrättens utveckling, SvJT (1989), s. 51 med hänvisning till Hagströmer, Om aktiebolag 
enligt svensk rätt (1872), s. 101. 

21 Hagströmer, Om aktiebolag enligt svensk rätt (1872), s. 101.  

22 Hammarskjöld, Bilaga till Förslag till lagar om enkla bolag och handelsbolag m.m. (1890), s. 80 ff. för ex-
empel på reglering av det personliga ansvaret i bolagsavtalet, särskilt Nyköpings Bruks- och faktoribolag 
(1839), Finnboda beckbruksbolag (1844) och Holms och Graninge bruksbolag (1847).  

23 Hammarskjöld, Bilaga till Förslag till lagar om enkla bolag och handelsbolag m.m. (1890), s. 78. 
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2.3 Reglering enligt ABL 1848 

2.3.1 Stadfästelsens betydelse  

Starkt inspirerad av den franska Code de Commerce,24 trädde år 1848 Sveriges första aktie-

bolagslag i kraft. Innehållande endast 15 paragrafer, föreskrev 1 och 10 §§ att, för åtnju-

tande av ansvarsfrihet enligt lagen, bolagsordningen skulle genomgå kunglig prövning i vil-

ken nyttan eller behovet av bolaget bedömdes.25 Efter kunglig prövning följde stadfästelse. 

Den här typen av lagstiftning går under benämningen koncessionssystem, eller tillståndssy-

stem.26  

Det står klart att delägarna befriades från ansvar efter stadfästelse av bolagsordningen. Efter 

stadfästelse följde registrering hos rätten samt publicering i allmänna tidningar.27 Orsaken 

till att personlig ansvarsfrihet uppstod först vid offentliggörande tycks ha varit önskan att 

motverka oseriösa28 företag, både sett ur aktietecknarnas synvinkel men likväl ur externa in-

tressanters synvinkel.29 Anledning till att inte få kungens stadfästelse kunde vara bolagets 

omfattning, nytta eller behov, en utveckling som dock tycks ha avtagit med tiden.30 Vid be-

dömningen av om stadfästelse skulle beviljas tycks av staten en fri bedömning ha gjorts där 

samhällets intresse av den ifrågavarande verksamheten måste anses stått i fokus.31 Detta 

tycks dock inte uteslutit en statlig bedömning av om bolaget var i behov av stadfästelse för 

att kunna bedriva verksamheten.32 Omständigheter som kunde leda till att stadfästelse inte 

                                                 
24 Nial, Svensk associationsrätt (1975), s. 13. 

25 Nial, Svensk associationsrätt (1975), s. 13. 

26 Nial, Svensk associationsrätt (1975), s. 13. 

27 1 och 10 §§ ABL 1848.  

28 Med oseriösa företag avses bland annat företag vilka skapas i syfte att ta in kapital från allmänheten utan att 
det kapital som inbringas motsvarar ett verkligt värde av verksamhet i bolaget, se exempelvis Hagströmer, 
Om aktiebolag enligt svensk rätt (1872), s. 186 f. 

29 Nial, Om aktiebolag (1948), s. 4 f.  

30 1 § ABL 1848, Hagströmer, Om aktiebolag enligt svensk rätt (1872), s. 139, Smiciklas, Aktiebolagsrättens 
utveckling (1989), s. 52 och Nial, Svensk associationsrätt (1975), s. 13. 

31 Hagströmer, Om aktiebolag enligt svensk rätt (1872), s. 142 f. och 144. 

32 Hagströmer, Om aktiebolag enligt svensk rätt (1872), s. 144. Då stadfästelse kunde avslås med anledning av 
att bolaget redan bedrev ifrågavarande verksamhet tycks staten mena att bolaget inte hade behov av stadfäs-
telse: då bolaget redan bedrev den verksamhet de sökte stadfästelse för framgick att stadfästelse inte var en 
förutsättning för verksamheten.  
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beviljades var att bolaget redan bedrev rörelse, att bolagets rörelse skulle vara av obetydlig 

omfattning eller att verksamheten inte förutsatte medverkan av ett stort antal deltagare.33 

ABL 1848 reglerar inte uttryckligen den typ av bolag som grundats på kapital, har utgivna 

aktier men inte har stadfäst bolagsordning. För att vara på den säkra sidan kunde delägarna 

söka stadfästelse, men å andra sidan ska erinras oktrojtiden då prövningen snarare hade att 

göra med andra förmåner än personlig ansvarsfrihet. Före ABL 1848 finns dock tecken 

som tyder på att delägarna i oreglerade bolag kunde åtnjuta personlig ansvarsfrihet.34  

2.3.2 Aktiebolag utan stadfäst bolagsordning 

Aktiebolag utan stadfäst bolagsordning erkändes ändock som associationsform.35 Det tycks 

däremot något oklart huruvida personlig ansvarsfrihet hos delägare till aktiebolag utan stad-

fäst bolagsordning kunde uppnås. Hagströmer menar dock att aktiebolag utan stadfäst bo-

lagsordning var en erkänd associationsform, men att det inte var lämpligt att bedriva verk-

samhet vilken fordrade krediter i större omfattning med anledning av att personlig ansvars-

frihet inte kunde åtnjutas. Det tycks härvidlag att personligt ansvar kunde påföras den 

rättshandlande personen men i vissa fall styrelsen om denna bemyndigat viss person till att 

rättshandla i bolagets namn.36 

Alla aktiebolag kunde inte få sin bolagsordning stadfäst med anledning av att staten inte såg 

tillräcklig nytta eller behov.37 I dessa aktiebolag reglerade delägarna bolagets inbördes för-

hållanden i en icke-stadfäst bolagsordning.38 Ansvaret för att utforma en bolagsordning 

som ledde till det resultat som avsetts får anses ha legat på delägarna. Jämfört med aktieä-

garavtal föreligger likhet rörande avtalsparternas eget ansvar att tillse att den reglering som 

tas in i respektive dokument också leder till de resultat som avsetts.  

                                                 
33 Hagströmer, Om aktiebolag enligt svensk rätt (1872), s. 144 f. 

34 Se avsnitt 2.2.3. 

35 Hammarskjöld, Bilaga till Förslag till lagar om enkla bolag och handelsbolag m.m. (1890), s. 86 f. med hän-
visning till 8 § lag (1887:42) om handelsregister m.m. och ABL 1848 § 13 motsatsvis. 

36 Hagströmer, Om aktiebolag enligt svensk rätt (1872), s. 169-173. 

37 Se avsnitt 2.3.1. 

38 Hagströmer, Om aktiebolag enligt svensk rätt (1872), s. 176-178 där åsikten förs fram att rederi- och gruv-
bolag under vissa perioder felaktigt nekats stadfästelse.  
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I förarbetena till ABL 1895 sägs däremot att frågan rörande om personlig ansvarsfrihet 

kunde åtnjutas i aktiebolag utan stadfäst bolagsordning, är beroende av hur bildarna avsåg 

att det personliga ansvaret skulle se ut. Det var nämligen så att dessa aktiebolag reglerade 

ansvarsfrågan på en rad olika sätt, exempelvis föreskrift i bolagsordningen om att delägarna 

var eller inte var personligt ansvariga för bolagets skulder eller att bolaget endast ägde upp-

taga lån under vissa förutsättningar.39 En förutsättning för att betrakta bolag utan stadfäst 

bolagsordning som aktiebolag där delägarna åtnjöt ansvarsfrihet tycks dock ha varit att bo-

laget var fördelat på aktier.40  

Det ska uppmärksammas att Hagströmers åsikt rörande personligt ansvar i det oreglerade 

aktiebolaget framfördes år 1872, jämfört med den ståndpunkt som togs i förarbetena till 

ABL 1895, vilken framfördes år 1890. Det är således inte otänkbart att det skett en rättsut-

veckling mellan de båda uttalandena. Med anledning av att frågan om personlig ansvarsfri-

het kunde åtnjutas om så avsetts vid bildande av aktiebolaget tycks varit något öppen, 

framstår det som att aktieägarna själva stod risken för att en icke-stadfäst bolagsordning 

ledde till personlig ansvarsfrihet. Det ska här erinras att omfattningen av bolagsordningen 

kunde skilja både såväl till omfattning och innehåll från bolag till bolag.41 Det skulle exem-

pelvis kunnat handla om att i bolagsordningen intagits en bestämmelse om att densamma 

kunde ändras med ¾-majoritet.42 Om bestämmelsen inte kunde verkställas skulle således 

avtalsparterna tvingats tillämpa allmänna avtalsrättsliga principer för att få till stånd en änd-

ring av bolagsordningen.43 

Såsom ovan framgått, vilket också stödjs av 13 § ABL 1848, var även bolag med icke-

stadfäst bolagsordning att betrakta som aktiebolag. En stadfäst bolagsordning hade enligt 1 

§ ABL 1848 dels fått sin lagenlighet prövad, dels blivit publicerade i allmänna tidningar. 

Vad gäller icke-stadfästa bolagsordningar hade lagenligheten ej prövats och huruvida bo-

                                                 
39 Hammarskjöld, Bilaga till Förslag till lagar om enkla bolag och handelsbolag m.m. (1890), s. 80 ff., särskilt 
Ruds kopparverksbolag (förslag 1803) och Carlshamns såpebruk (1817) där aktieägarna förpliktades till ka-
pitaltillskott. Även Gustafsbergs fabriksbolag (1828) där aktieägarna svarade personligen för bolagets för-
pliktelser, Lingonbacka fabriksbolag (1838) där styrelsen inte fick uppta lån och Holms och Graninge 
bruksbolag (1847) där delägarna inte åtog sig personligt ansvar för bolagets förpliktelser.  

40 Hammarskjöld, Bilaga till Förslag till lagar om enkla bolag och handelsbolag m.m. (1890), s. 87 ff.  

41 Hagströmer, Om aktiebolag enligt svensk rätt (1872), s. 167. 

42 Hammarskjöld, Bilaga till Förslag till lagar om enkla bolag och handelsbolag m.m. (1890), s. 81 f., se särskilt 
Krokfors gjuteribolag (1838), Lingonbacka fabriksbolag (1838) och Lunds hvitbetssockerbruk (1839).  

43 Att aktieägarnas står risken för sin egen avtalskompetens rörande aktieägaravtal diskuteras i avsnitt 3.2.  
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lagsordningen blivit publicerad var upp till delägarna själva.44 En viktig skillnad är även att 1 

§ ABL 1848 stadgade att en bolagsordningsförändring skulle, för att äga giltighet, stadfästas 

med påföljande registrering hos rätten samt publicering i allmänna tidningar.  

Det går då förvisso att resa frågan huruvida en förändring av en icke-stadfäst bolagsordning 

behövde genomgå kunglig prövning för att äga giltighet. Någon vägledning i doktrin har ej 

kunnat identifieras. En sådan fråga bör enligt min mening besvaras genom ett konstate-

rande av att ABL 1848 erkände aktiebolag med icke-stadfäst bolagsordning och att något 

publicitetskrav inte fanns för bolag med icke-stadfäst bolagsordning. Att således argumen-

tera att sista meningen § 1 ABL 1848 ska tolkas så, att kunglig prövning krävs vid ändring 

av icke-stadfästa bolagsordningar, finner jag icke övertygande.  

Det vore enkelt att tycka att enbart de bolag som följde ABL 1848 skulle åtnjuta personlig 

ansvarsfrihet. Av olika skäl jag bara kan spekulera i valdes inte den vägen. Säkerligen spe-

lade tidigare erfarenheter av att ha en helt oreglerad aktiebolagsform in, där det inte blev 

lika främmande som det kanske känns idag att låta aktiebolag existera utan att tillämpa de 

normer ABL 2005 stadgar, samtidigt som det ska erinras att fastställda normer inte existe-

rade på samma sätt vid tillkomsten av ABL 1848. Därtill, att stadfästelse inte var möjligt för 

alla aktiebolag trots att dess verksamhet i sig var tillåten, kan säkerligen har spelat in i att 

tillåta aktiebolag utan stadfäst bolagsordning.  

För bolag med icke-stadfäst bolagsordning får det anses vara troligt att samma system för 

delägarnas bundenhet som innan ABL 1848:s tillkomst tillämpades, det vill säga underteck-

nande av delägarna själva.45 Orsaken till att jag finner det troligt är att jag inte kan se hur 

annars bundenhet till bolagsordningen skulle uppnås då bolag med icke-stadfäst bolagsord-

ning inte åtnjöt de fördelar som ABL 1848 erbjöd.46 Den här modellen tillämpades dock 

inte för bolag med stadfäst bolagsordning, det vill säga bolag stiftade enligt ABL 1848. Det 

tycks istället som att valfrihet förelåg, där det första alternativet var att för tillträdande ak-

tieägare i bolagsordningen föreskriva anmälningsplikt med eventuell skyldighet att låta akti-

eförvärvet återgå till bolaget mot lösen.47 Det andra alternativet var att ställa aktierna till in-

                                                 
44 Hagströmer, Om aktiebolag enligt svensk rätt (1872), s. 189. 

45 Se avsnitt 2.2.1. 

46 1 § 1 men. ABL 1848. 
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nehavaren, vilket rent praktiskt torde omöjliggjort ett krav på undertecknande av bolags-

ordningen av tillträdande aktieägare.48 

2.3.3 Bolagsordning enligt ABL 1848 

Under ABL 1848 fanns det vissa skillnader mellan den stadfästa och icke-stadfästa bolags-

ordningen. Dessa skillnader bestod i kunglig prövning, registrering hos rätten, publicitets-

krav och formkrav för ändring.  

Med anledning av att ABL 1848 baserades på ett koncessionssystem ålåg det delägarna 

själva att reglera en rad frågor som i senare aktiebolagslagar blev reglerade direkt i lag.49 I 

och med kunglig prövning uppvisade koncessionssystemet stora likheter med oktrojtiden. 

Vad som härvidlag försvårar förståelsen är att tillämpningen av koncessionssystemet under 

ABL 1848:s bestånd förändrades till att mer likna tillämpningen av ett normativsystem.50 

Liksom för oktrojerade aktiebolag innan 184851 blir det således för stadfäst bolagsordning 

under ABL 1848 svårt att vidta en jämförelse med den icke-stadfästa bolagsordningen. 

Jämförelsen är dock teoretiskt sett relevant från den tidpunkt då det i praktiken tillämpades 

ett normativsystem under ABL 1848. Med anledning av brist på källor har jag dock inte 

kunnat identifiera denna tidpunkt.52  

                                                                                                                                               
47 Motsatsvis 7 § ABL 1848. Huruvida anmälningsplikten var kopplad till ett krav på undertecknande av bo-
lagsordningen har jag inte funnit ledning i. Det var förvisso teoretiskt möjligt att säkerställa undertecknande 
av bolagsordningen för bolag där anmälningsskyldighet förelåg. ABL 1848 tillät dock även att aktier ställdes 
till innehavaren eller till viss man utan anmälningsskyldighet. Det framstår härvidlag konstlat att enbart för 
den bolagsordning som innehöll anmälningsskyldighet föreskriva att tillträdande aktieägare var tvungen att 
underteckna bolagsordningen för att bindas därtill.  

48 Motsatsvis 7 § ABL 1848 behöver aktier inte ställas till viss man. Då aktier kan ställas till innehavaren är det 
inte möjligt att tillse att alla tillträdande aktieägare undertecknade bolagsordningen för aktiebolag bildade en-
ligt ABL 1848.  

49 Hagströmer, Om aktiebolag enligt svensk rätt (1872), s. 167. 

50 Nial, Svensk associationsrätt (1975), s. 13. 

51 Se avsnitt 2.2.2. 

52 Det finns tecken som tyder på att utvecklingen mot ett i praktiken normativsystem började redan i mitten 
på 1850-talet, se Hagströmer, Aktiebolag enligt svensk rätt (1872), s. 145.  
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2.4 Övergång till normativsystemet  

2.4.1 Koncessionssystemets slopande 

Sveriges första moderna aktiebolagslag tillkom år 1895 och är baserad på ett normativsy-

stem, starkt influerat av det tyska systemet. I samband med detta ökade även lagens om-

fattning till 81 paragrafer. I samband med 1895 års lag slopades alltså koncessionssystemet 

samtidigt som antalet tvingande regler ökade.53 I förarbetena till ABL 1895 framgår att kun-

skap rörande de normer som behövde reglera aktiebolagsformen förvärvats sedan tillkoms-

ten av ABL 1848. Som ett resultat av förvärvade kunskaper ansågs att behovet av kunglig 

prövning förlorat sin betydelse.54  

2.4.2 Normativsystemets fördelar  

Orsaken till att aktiebolagsformen reglerades var för att främja företagandet i Sverige.55 Det 

kan knappast, i vart fall inte ur dagens synvinkel, framstå som främjande av företagsamhet-

en att neka stadfästelse av bolagsordningen exempelvis med anledning av att bolagets verk-

samhet från statligt håll ej bedömdes behövlig.56 Jag ser det som att stadfästelse enligt ABL 

1848 snarast ska ses som en kvarleva från oktrojtiden, där företag med stöd av staten kunde 

åtnjuta handelsförmåner under förutsättning att beviljandet av handelsförmånerna låg i sta-

tens intresse.  

I och med övergången till normativsystemet reglerades förutsättningarna för att bedriva 

verksamhet i aktiebolagsform direkt i lag.57 Så länge bildarna iakttog ABL:s bestämmelser 

kunde aktiebolag fritt bildas, utan något tillstånd från staten.58 Då ABL 1895 innehöll en 

klar uppsättning regler försvann även den osäkerhet, rörande delägarnas personliga ansvar, 

som präglat aktiebolagsformen fram till dess. Den främsta förändringen i ABL 1895 var 

                                                 
53 Se Sandstöm, Svensk aktiebolagsrätt (2007), s. 46, Johansson, Nials svensk associationsrätt i huvuddrag 
(2007), s. 25 samt prop. 2004/05:85, s. 196. 

54 Hammarskjöld, Förslag till lagar om enkla bolag och handelsbolag, om aktiebolag samt om föreningar för 
ekonomisk verksamhet m.m. (1890), s. 105 f.  

55 Hammarskjöld, Bilaga till Förslag till lagar om enkla bolag och handelsbolag m.m. (1890), s. 84 och Hag-
strömer, Om aktiebolag enligt svensk rätt (1872), s. 138. 

56 Se avsnitt 2.3.2. 

57 Nial, Svensk associationsrätt (1975), s. 13 & 33. 

58 Nial, Om aktiebolag (1948), s. 4. 
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därmed att bolagsordningens betydelse skiftade från att vara det primära dokumentet för 

aktiebolagsformen till att innehålla endast kompletterande uppgifter utöver lagen.59 Av in-

tresse är även att framhålla, att ABL 1895 angav att det först var vid registrering som aktie-

bolaget blev ett eget rättssubjekt.60 

2.4.3 Värdet av argument från tiden med koncessionssystem  

Sammanfattningsvis framstår det för mig som att övergången från koncessionssystem till 

normativsystem skedde till förmån för att reglera aktiebolagsformen på ett mer förutsebart 

sätt. I och med att kunglig prövning i ABL 1895 slopades, skapades förutsebarhet gällande 

vilka normer som reglerade aktiebolagsformen samt kraven på bolagsordningens innehåll. 

Det framförs även att ett normativsystem de facto började tillämpas under ABL 1848:s be-

stånd.61 För mig är det tydligt: normativsystemets införande syftade till att ta bort den even-

tuella osäkerheten rörande den personliga ansvarsfriheten genom att skapa en klar uppsätt-

ning regler för hur personlig ansvarsfrihet skulle uppnås.  

Delägarnas bundenhet till bolagsordningen säkerställdes både under ABL 1848 och ABL 

1895. Personlig ansvarsfrihet kunde uppnås även om det var så att oktroj inte kunde jäm-

ställas med bolagsordning med anledning av bristen på delägarnas valfrihet rörande oktroj-

en. Delägarnas valfrihet rörande bolagsordningens utformande, låt vara inom de ramar ak-

tiebolagen stadgade bibehölls i samband med övergången till normativsystemet. Det går 

inte enbart med anledning av övergången från koncessionssystem till normativsystem att 

påstå att bolagsordningen skulle förändra karaktär. Övergången ledde förvisso till att pro-

cessen för antagande av boalgsordningen förändrades, men i grund och botten kan det inte 

anses att bolagsordningen förändrade karaktär med anledning av normativsystemets infö-

rande. Då jag anser att bolagsordningen i grunden behållit sin karaktär trots övergången 

från koncessionssystem till normativsystemet kan de historiska argument som identifierats 

härledas till nu gällande rätt. 

                                                 
59 18 §  ABL 1895 jämte 8 § 1-9 p. 

60 2 § ABL 1895.  

61 Nial, Svensk associationsrätt (1975), s. 13. 
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2.5 Bolagsordningens betydelse  

2.5.1 Delägarnas valfrihet  

Av intresse är den vikt som tillmättes bolagsordningen vid aktiebolagslagens ursprung och 

hur detta synsätt har ändrats med tiden. I Kunglig kungörelse den 9 januari 1846 angående 

enskilda banker, hvilka utgifva kreditsedlar stadgades i § 6 att det är genom bolagsordning-

en som delägarna ”skola sig inbördes förbinda.” 

Sveriges första aktiebolagslag, ABL 1848, skilde mellan aktiebolag med stadfäst bolagsord-

ning och bolag med icke-stadfäst bolagsordning.62 Vad gäller en bolagsordning som inte 

genomgått kunglig prövning var den ett slags bolagsavtal vilket var bindande för delägarna, 

i vilket det fanns stora friheter att anpassa innehållet efter behov.63 Det var således upp till 

delägarna att själva utforma de stadgar som skulle styra bolaget och inom denna valfrihet 

hamnade exempelvis frågan om personlig ansvarsfrihet64 och frågan rörande förändring av 

bolagsordningen.65 

Såsom ovan framgår, ansågs år 1846 bolagsordningen innehålla bolagsreglerna genom vilka 

delägarna ”skola sig inbördes förbinda.” Något stöd för att en annan uppfattning skulle fö-

religga vid tiden för ABL 1848 har inte kunnat finnas.  

2.5.2 Bolagsordningens karaktär  

ABL 1848 förutsatte att en stor del av bolagets inre rättsförhållanden reglerades i bolags-

ordningen. Såsom tidigare nämnts kunde aktiebolag bildas både med stadfäst och icke-

stadfäst bolagsordning.66 I takt med att aktiebolagsrätten utvecklats har också kraven på 

bildarna att reglera bolagets inre rättsförhållande i bolagsordningen minskat. Orsaken härtill 

är att lagen går in och fyller ut delar som tidigare skulle ha reglerats i bolagsordning. 

                                                 
62 1, 10 och 13 §§ ABL 1848. Det var först i och med ABL 1895 som lagen uttryckligen stadgade krav på regi-
strering, se 1 § ABL 1895. Registreringskrav föreligger även enligt 2 kap. 25 § ABL 2005.  

63 Hammarskjöld, Bilaga till Förslag till lagar om enkla bolag och handelsbolag m.m. (1890), s. 80 ff.  

64 Se avsnitt 2.3.2. 

65 I avsnitt 4.3 diskuteras hur förändringar av bolagsordningen (majoritetsbeslut) respektive förändringar av 
ett aktieägaravtal (dispositivt samtliga parters samtycke) påverkar jämförbarheten.   

66 Se avsnitt 2.3.1 & 2.3.2. 
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Även efter tillkomsten av ABL 1848 har uttalats att bolagsordningen begreppsenligt inte är 

annat än det egentliga bolagsavtalet.67 Innebörden av påståendena är att bolagsordningen 

vore att se som ett avtal mellan alla aktieägare. Även Bergendal har framfört en ståndpunkt 

som gör gällande att bolagsordningen skulle fylla samma funktion som ett avtal, och att det 

ligger nära till hand att analogivis se bolagsordningen som ett avtal.68  

Nilsson och Malmström har framfört att bolagsordningen är att se som ett civilrättsligt av-

tal vilket ligger till grund för aktiebolaget, låt vara att avtalsfriheten i stora delar är besku-

ren.69 Skog och Fäger menar att bolagsordningen är att se som ett grundläggande avtal för 

aktiebolag.70 Karlgren tycks kalla bolagsordningen för bolagsavtal.71 Skog uttrycker sig lik-

som Karlgren försiktigt genom att kalla bolagsordningen för det grundläggande dokumen-

tet för aktiebolaget, vilket inte avslöjar om han anser att bolagsordningen ska ses som ett 

avtal.72 Nerep och Samuelsson beskriver bolagsordningen som att den intar en särskild 

ställning, närmast av karaktären sui generis.73 

Trots att det finns uttalanden i doktrin som i olika grad pekar i riktningen att bolagsord-

ningen kan ses som ett avtal lider de alla av att de inte backas upp med något egentligt stöd. 

Det låter snarast som att författarna konstaterar att det vore rimligt att se bolagsordningen 

på det viset utan att beakta varken grunden därför eller konsekvenserna av ett sådant syn-

sätt.  

Som framgått av den historiska återblicken tillämpades i praktiken två parallella system 

fram tills år 1895.74 Det ena systemet, koncessionssystemet, så kallad oktroj innan 1848, 

därefter stadfäst bolagsordning för tiden mellan år 1848 till år 1895. Koncessionssystemet 

byggde på statligt beslut, men upphörde i praktiken att tillämpas under ABL 1848:s be-

                                                 
67 Bergendal, Aktiebolagets författning (1922), s. 68 med hänvisning till reservation av J.J. Nordström vid 
1862-63 års riksdag samansatta banko- och lagutskotts betänkande nr. 1, s. 29. 

68 Bergendal, Aktiebolagets författning och dess yttre rättsförhållanden enligt svensk rätt (1922), s. 68.  

69 Nilsson & Malmström, Verkställighet av ändring i bolagsordningen, s. 695. 

70 Skog & Fäger, Aktiebolagslagen (2007), s. 24. 

71 Karlgren, Om stiftelseurkund och aktieteckning vid bildande av aktiebolag enligt svensk rätt (1930), s. 8. 

72 Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt (2009), s. 27. 

73 Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslagen (2012), kommentar till 3 kap 1 § ABL i avsnitt 1.1.1. 

74 Se avsnitt 2.3.3. 
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stånd. Det andra systemet byggde istället uteslutande på ett civilrättsligt avtal mellan delä-

garna, vilket upphörde i samband med ABL 1895:s inträde. I samband med ABL 1895:s in-

träde lagreglerades normativsystemet samtidigt som det uppställdes registreringskrav för 

aktiebolagets bildande. I och med införandet av registreringskrav var tiden för det oregle-

rade aktiebolaget förbi. Då normativsystemet har sitt ursprung i det oreglerade aktiebolaget 

vilket bildades på ett rent civilrättsligt avtal mellan aktieägarna kommer bolagsordningens 

likhet med aktieägaravtal bedömas med ledning av om bolagsordning kan anses uppfylla de 

grundläggande rekvisiten för ett avtal,75 vilket jag återkommer till i avsnitt 4.1. 

2.6 Ingående, ändring och upphävande enligt ABL 2005 

Då framställningens syfte är att se på likheten mellan bolagsordning och aktieägaravtal ska 

särskilt framhållas hur delägarnas bundenhet uppstår i samband med bolagsregistrering.76 

Processen börjar med ett upprättande av stiftelseurkund, vilken även ska innehålla ett för-

slag till bolagsordning.77 Aktieteckningen sker redan i stiftelseurkunden.78 När stiftelseur-

kunden är undertecknad av samtliga stiftare anses bolaget bildat, under förutsättning att 

Bolagsverket bifaller registrering.79 Det måste anses att aktieägaranas bundenhet till bolags-

ordning uppstår i samband med undertecknandet av stiftelseurkunden och att registrering 

enbart utgör ett uppskjutande villkor för bundenhet. Bundenhet till bolagsordningen kan 

även uppstå genom ett förvärv av aktier i det aktuella bolaget.80 Bundenheten uppstår såle-

des inte genom undertecknande av ett kontrakt utan snarare när äganderätt av aktie upp-

står.  

                                                 
75 Adlercreutz, Avtalsrätt I (2000), s. 13 f. 

76 Även stiftarnas bundenhet skulle kunna diskuteras. Stiftarnas bundenhet är dock av begränsat värde då 
bundenheten i egenskap av stiftare efter bolagets registrering inte ålägger stiftarna några särskilda rättigheter 
eller skyldigheter av betydelse för denna framställning. 

77 2 kap. 10 § ABL 2005. 

78 2 kap. 12 § ABL 2005. 

79 2 kap. 4 § ABL 2005. Se även Skog & Fäger, Aktiebolagslagen (2007), s. 23. Stiftelseurkunden innehåller 
enbart ett förslag till bolagsordning och kan i enlighet med 2 kap. 23 § p. 5 ABL 2005 komma att ändras ef-
ter Bolagsverkets laglighetsprövning.  

80 Att så var fallet redan enligt ABL 1848 tycks stå klart, Hagströmer, Om aktiebolag enligt svensk rätt (1872), 
s. 164 f.  



 

 
20

Det är inte möjligt att ändra, säga upp eller häva bolagsordningen på avtalsrättsliga grunder. 

Ändring av bolagsordning kräver ett beslut med kvalificerad majoritet på bolagsstämman.81 

Därtill krävs att ett protokoll på beslutet upprättas samt registrering av ändringsbeslutet. 

Det är inte möjligt att verkställa beslutet innan registrering har skett.82 Det är således en 

formell procedur som måste följas vilket kan uppfattas som krångligt, men å andra sidan 

möjliggörs ändring av bolagsordningen utan samtliga aktieägares samtycke vilket är enklare 

än utgångspunkten vid ändring av aktieägaravtal.83  

Med beaktande av att bundenhet till bolagsordningen uppstår genom aktieägandet är en 

uppenbar åtgärd för att slippa bundenhet att sälja sitt aktieinnehav. Det kan framstå som en 

drastisk åtgärd, men fullt naturlig då bundenhet till bolagsordning följer aktieägandet. Ett 

mindre ingripande sätt att slippa bundenhet till speciella bolagsordningsnormer är att ändra 

dessa genom bolagsstämmobeslut, men då kan krävas även andra aktieägares medhåll. Ett 

sista alternativ är att vid bolagsstämma besluta om att aktiebolaget ska träda i likvidation 

enligt 25 kap. ABL 2005 varvid bundenhet upphör med anledning av att aktieägandet upp-

hör. Att frångå bundenhet till bolagsordningen kräver således tämligen ingripande åtgärder 

om bundenhetens upphörande inte enbart rör vissa bolagsordningsnormer som biträds av 

tillräcklig majoritet vid bolagsstämman.  

                                                 
81 I vissa fall är majoritetskravet högre, som till exempel vid förslag om införandet av hembudsförbehåll på 
redan utgivna aktier, se 7 kap. 42 – 45 §§ ABL 2005. Se Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt (2006), s. 237. 

82 3 kap. 4-5 §§ ABL 2005. 

83 Se avsnitt 3.4 och 4.3. 
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3 Aktieägaravtalet 

3.1 Motiv till att ingå aktieägaravtal  

Det är bolagsordningen som innehåller de mest grundläggande reglerna för ett aktiebolag.84 

Bolagsordningen är dock offentlig och det kan uppfattas som krångligt och osäkert att få 

till stånd en ändring av bolagsordningen.85 Därtill har parterna till aktieägaravtalet stor fri-

het i vilka frågor som ska regleras, jämfört med bolagsordningen som genomgår laglighets-

prövning hos Bolagsverket innan den träder i kraft.86 Bolagsordningens offentlighet, admi-

nistrativa procedur och flexibilitet är ofta orsak till att aktieägare kan välja att ingå ett aktie-

ägaravtal.87  

Gemensamt för aktieägaravtal är att de normalt reglerar aktiebolagsrättsliga rättigheter.88 

Det är naturligt att så är fallet då ett avtal, mellan parter vilka är aktieägare i samma bolag, 

vilket tar sikte på själva aktieägandet också reglerar mellanhavanden som uppstår mellan 

parterna med anledning av aktieägandet. Trots termen aktieägaravtal tar den normalt inte 

enbart sikte på avtal vars parter är aktieägare i ett gemensamt aktiebolag. Termen används 

inte sällen även för avtal där exempelvis VD eller styrelseledamot i ett bolag tas in som part 

för att reglera dennes utövande av sina befogenheter.89 Det kan även tänkas att en potenti-

ell framtida aktieägare tas in som part i aktieägaravtalet för att säkerställa dennes bundenhet 

på ett tidigt stadium. 

Då aktieägaravtalet är baserat på avtalsrättslig grund, är det en flexibel regleringsform vad 

gäller upprätthållande, ändring och upphävande. Avtalsfriheten innebär även flexibilitet vad 

gäller typen av frågor som ska regleras, låt vara att rättsverkningarna är osäkra. Osäkerheten 

                                                 
84 Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt (2009), s. 27. 

85 Att det skulle vara krångligt att ändra bolagsordningen kan dock ifrågasättas rent juridiskt. Jämför med ett 
aktieägaravtal kan bolagsordningen ändras med ett majoritetsbeslut på bolagsstämman, se avsnitt 2.6. För 
att få till stånd en ändring av aktieägaravtalet ska istället som utgångspunkt samtliga avtalsparter samtycka 
därtill, se avsnitt 3.4. 

86 Kansmark & Roos, Aktieägaravtal (1994), s. 28. Se även avsnitt 4.1.3. 

87 Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslagen - En djup kommentar Uppdatering 2012:1, kommentar till 3 kap. 1 
§ ABL i avsnitt 1.1.4, hämtad via Karnov 2012-12-06. 

88 Arvidsson, Aktieägaravtal (2010), s. 63 f.  

89 Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslagen (2012), kommentar till 3 kap. 1 § ABL i avsnitt 1.1.4 och Arvids-
son, Aktieägaravtal (2010), s. 64 med hänvisning till Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem 
(2009), s. 161 f.  
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består just i hur aktieägaravtalet och bolagsordningen ska tillämpas för det fall dessa kolli-

derar med varandra.  

3.2 Rättsverkan  

Med anledning av avtalets subjektiva begränsning gäller aktieägaravtalet enbart mellan av-

talsparterna.90 Att det råder osäkerhet vad gäller aktieägaravtalets fulla rättsverkningar 

gentemot aktiebolagsrätten innebär en nackdel vid nyttjandet av aktieägaravtal.91 Osäkerhet 

kan råda rörande i vad mån det är möjligt att avvika från vad som stadgas i ABL.92 Det 

framförs åsikter om att det säkerligen vid sakrättsliga regleringar, vilka avses gälla mer eller 

mindre permanent mellan parterna, är att föredra att reglera frågorna i bolagsordningen.93 

För att uppnå maximal förutsebarhet är troligen rådet fullt korrekt i många fall, men det ska 

då erinras att parterna inte alltid vill utsätta sin interna reglering för offentlig insyn. Om så 

är fallet står parterna inför att antingen inte reglera alls eller att reglera i ett aktieägaravtal 

med den osäkerhet en sådan reglering medför.  

Det tycks dock stå klart att aktieägaravtalet tillerkänns full rättsverkan mellan parterna till 

aktieägaravtalet.94 Avtalsparterna står så att säga själva risken för sin egen avtalskompetens, 

vilket innebär att det går att tänka sig att part riskerar påföljd med anledning av avtalsbrott 

vid förfogande av en rättighet utöver sin kompetens.95  

3.3 Ingående  

Ingående av ett aktieägaravtal sker enligt allmänna avtalsrättsliga principer och binder såle-

des enbart avtalsparterna. Det står alltså parterna fritt att formlöst, exempelvis muntligen, 

sluta ett aktieägaravtal. Det är dock ur bevissynpunkt att föredra att avtalet upprättas skrift-

ligen, särskilt med anledning av att avtalen kan vara omfattande och sträcka sig över lång 
                                                 
90 Ramberg & Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 40 & 102, Avtalslagen 2010 § 9 och Adlercreutz, 
Avtalsrätt I (2000), s. 135. Se även Arvidsson, Aktieägaravtal (2010), s. 171 med hänvisningar, jfr. avsnitt 
4.2.3. 

91 Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslagen (2012), kommentar till 3 kap 1 § ABL i avsnitt 1.1.4. 

92 Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslagen (2012), kommentar till 3 kap 1 § ABL i avsnitt 1.1.4 och 7 kap. 51 § 
ABL i avsnitt 51.4. 

93 Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslagen (2012), kommentar till 3 kap 1 § ABL i avsnitt 1.1.4. 

94 Prop. 2004/05:85, s. 251, Roos, Avtal och rösträtt (1969), s. 325 med hänvisningar och Sandström, Hem-
bud och lösningsrätt vid övergång av aktie (1976), s. 276 ff. med hänvisningar.  

95 Arvidsson, Aktieägaravtal (2010), s. 227.   



 

 
23

tid.96 Det har särskilt framhållits att dokumentationskravet troligen ökar om aktieägaravtalet 

innehåller regleringar av ingripande karaktär, exempelvis överlåtelsebegränsningar av ak-

tie.97  

Avtalslagen utgår ifrån att ett avtal sluts genom att en part (A) kommer med ett anbud, ex-

empelvis att röstvärdet för parternas aktier ska förändras genom ingående av ett aktieägar-

avtal, varvid en annan part (B) till A ger accept genom att säga att denne vill ingå nämnda 

avtal.98 Förhandlingar om aktieägaravtal kan pågå under lång tid.99 Det kan då vara svårt att 

identifiera parternas viljeförklaringar enligt avtalslagens anbud-acceptmodell.100 Därmed re-

kommenderas att parterna uttrycker, helst skriftligen ur bevishänseende, att avtalsbunden-

het inte ska uppkomma förens ett skriftligt avtal undertecknas av parterna.101 

Avtalsbundenhet kan även uppkomma genom att part ansluter sig till aktieägaravtal. Bun-

denhet uppnås då normalt antingen genom påteckning på det befintliga avtalet eller genom 

att träffa ett nytt avtal som har det befintliga avtalet som bilaga.102 

3.4 Förändring  

För att ändra ett ingånget aktieägaravtal krävs som utgångspunkt att alla avtalsslutande par-

ter är överens om förändringen.103 Det kan dock vara så att de parter som önskar åstad-

komma en förändring sluter ett nytt avtal och därmed lämnar en eller flera avtalsparter ut-

anför det nya avtalet. Ett sådant förfarande kan innebära avtalsbrott och det kan då hända 

                                                 
96 Ramberg & Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 17 & 74 och Roos, Avtal och rösträtt (1969), s. 
262.  

97 Roos, Avtal och rösträtt (1969), s. 264. 

98 1 kap. 1 § AvtL.  

99 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt (2010), s. 82 ff. 

100 Adlercreutz, Avtalsrätt I (2000), s. 45 och Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt (2010), s. 82 ff. 

101 Ramberg & Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 75 f. med hänvisning till Ramberg & Ramberg, 
Allmän avtalsrätt (2010), s. 94 f. och Ramberg, Avtalslagen 2010 § 2.11(1), www.avtalslagen2010.se. Roos, 
Avtal och rösträtt (1969), s. 262 f. uttalar att det normalt får anses att parterna inte kan anses bundna förrän 
avtalet undertecknats.  

102 Ramberg & Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 78. 

103 Om aktieägaravtalet anses ge upphov till ett enkelt bolag följer samtliga parters samtycke för ändring av 
reglerna om enkla bolag, Lindskog, Aktieägaravtal - kommentar med anledning av en avhandling SvJT 
(2011), s. 275. Ses aktieägaravtalet som ett avtal följer samtliga parters samtycke av allmänna avtalsrättsliga 
principer, Ramberg & Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 78, not. 9. 
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den eller de utanförvarande parterna rätt till påföljder såsom skadestånd eller vite.104 Ytter-

ligare en konsekvens av ingående av ett nytt aktieägaravtal med utelämnande av vissa av-

talsparter torde vara att det ursprungliga aktieägaravtalet riskerar jämkas enligt 36 § lag 

(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) med 

anledning av omständigheter som inträffat efter avtalets ingående.105  

För att skapa en större flexibilitet i aktieägaravtalet kan avtalsparterna välja att reglera på 

vilket sätt avtalet ska kunna ändras. Exempelvis kan avtalas att, om hälften av avtalsparter-

na samtycker till ändring, samtliga avtalsparter ska vara bundna därav. Då en part kan på-

verkas mycket negativt av den här typen av ändringsklausuler, bör tolkning ske restriktivt. 

Det finns även risk för att ändringsklausuler jämkas enligt 36 § AvtL.106  

Att en restriktiv tolkning förordas torde knappast framstå som underligt. Vid en jämförelse 

mot aktiebolagsrätten där förändringar av bolagsordningen påverkar de eventuella parter 

som lägger ner sin röst eller röstar emot ett förslag, ställs det olika beslutsförhetskrav för 

vilken typ av frågor som ska ändras.107 Vid en ändring av bolagsordningen har det alltså an-

setts vara nödvändigt att specifikt reglera vilken majoritet som krävs för att ändra olika de-

lar i bolagsordningen, samtidigt som frågorna som kan ändras på förhand är begränsade. 

Låt vara att det i relation till aktiebolagslagens detaljerade normer framstår som något trub-

bigt, får avtalsrättens jämkningsmöjlighet ses som motsvarande skyddsnät för det fall av-

talsparterna stadgar någon form av ändringsmekanism.  

3.5 Avvecklande   

3.5.1 Uppsägning  

I detta avsnitt behandlas uppsägning vilket måste skiljas från hävning.108 Vid uppsägning 

avslutas avtalsförhållandet när avtalets giltighetstid gått till ända. Giltighetstiden kan exem-

pelvis gälla under en bestämd tid, tills vidare eller knytas till ett annat förhållande såsom 

                                                 
104 Ramberg & Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 78 f. 

105 Ramberg & Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 156 ff. 

106 Ramberg & Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 78 f. 

107 Se 7 kap. 42-45 §§ ABL 2005. 

108 Se avsnitt 3.5.2.  
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under tiden part är aktieägare i visst bolag.109 Sluts aktieägaravtalet för bestämd tid eller 

knyts giltigheten till aktieägandet i visst bolag gäller avtalet under denna tid om det inte sägs 

upp med stöd av avtalet.110 Sluts avtalet tills vidare (obestämd tid) kan avtalet däremot sägas 

upp när som helst, med beaktande av en uppsägningstid.111   

I avsaknad av empirisk data kan jag inte uttala mig om i vilken utsträckning aktieägaravtal 

sluts för lång tid, exempelvis för avtalsparternas livstid eller för tiden under aktieägandets 

bestånd. För att aktieägaravtalet ska fylla sitt syfte bygger avtalsförhållandet normalt på var-

aktigt samarbete.112 Det är då troligt att avsikten är att avtalsförhållandet ska bestå under 

lång tid, vilket skulle kunna innebära svårigheter att frånträda avtalet om part så önskar. Att 

då ha möjlighet att säga upp aktieägaravtalet kan vara föga upplyftande för den part som 

sitter med ett avtal med giltighetstid för sin livstid eller giltighetstid under aktieägandets be-

stånd. Avtalsparterna kan givetvis avtala om att aktieägaravtalet inte längre ska äga giltig-

het.113 Ett annat sätt att komma ifrån avtalet är säkerligen många gånger att sälja sitt aktie-

innehav.114 För den part som varken kan komma överens med sin motpart eller önskar sälja 

får istället hoppas på att rätt till hävning inträder.  

3.5.2 Hävning  

Ett aktieägaravtal kan enligt allmänna avtalsrättsliga principer hävas av den part som av an-

nan part utsatts för väsentligt avtalsbrott.115 Hävning av ett aktieägaravtal påverkar enbart 

                                                 
109 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt (2010), s. 197. 

110 Kansmark & Roos, Aktieägaravtal (1994), 89 ff. 

111 Ingående av ett aktieägaravtal kan i vissa fall ge upphov till att ett enkelt bolag uppstår mellan avtalsparter-
na, se NJA 1942 s. 627, exempelvis även Kansmark & Roos, Aktieägaravtal (1994) s. 35, Stattin, Om aktieä-
garavtal JT (2004-05) s. 100 och Sandström, Svensk aktiebolagsrätt (2009), s. 80. Om aktieägaravtalet ger 
upphov till ett enkelt bolag kan avtalet med stöd av 2 kap. 24 § 2 st. jämte 4 kap. 7 § 2 st. HBL sägas upp 
med beaktande av 6 månaders uppsägningstid om inte annan uppsägningstid avtalats. 

112 Ramberg & Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 17. 

113 Se avsnitt 5.2.2. 

114 Att sälja sitt aktieinnehav innebär på intet sätt att avtalsbundenheten skulle upphöra. Det kan vara så att 
bundenheten upphör om avtalets giltighetstid knutits till aktieinnehavet, men i vilket fall kommer många av 
de normer aktieägaravtal normalt stadgar inte längre bli aktuella att tillämpa. Det är exempelvis varken möj-
ligt eller intressant att prata bundenhet att rösta på visst sätt på bolagsstämman om part inte längre är ak-
tieägare. Exempelvis sekretessklausuler skulle däremot självständigt utan aktieägande kunna tillämpas.  

115 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt (2009), s. 229 f. och Ramberg & Ramberg, Aktieägaravtal i prakti-
ken (2011), s. 123 och 128.  
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avtalet som sådant, aktieägandet vilket avtalet reglerar består om aktieägaravtalet ej försetts 

med exempelvis inlösenvillkor för det fall aktieägaravtalet hävs.116  

Ett exempel på väsentligt avtalsbrott och därmed rätt till hävning kan vara om avtalet stad-

gar att visst kapitaltillskott ska göras i bolaget, vilket part inte infriar.117 Ett annat exempel 

torde vara om vissa aktieägare i praktiken gör det ursprungliga aktieägaravtalet verknings-

löst genom undertecknande av ett nytt avtal.118 

Hävs avtalet riskerar avtalsbrytande part att åläggas utge skadestånd eller fullgörande enligt 

avtalet.119 Ramberg och Ramberg framför att det inte alltid är lämpligt att kräva fullgörande 

av förpliktelser i ett aktieägaravtal med anledning av den eventuella kollisionen mellan av-

talsrätt och aktiebolagsrätt.120 I dessa fall återstår att kräva skadestånd eller vite om sådant 

avtalats.121 

Som jag var inne i avsnitt 3.5.1 kan en part vara så hårt bunden till ett aktieägaravtal att det 

enda sättet att frångå avtalet är att hävning. Både att häva avtalet och att avyttra sitt aktiein-

nehav är drastiska åtgärder som troligen skapar svårigheter att samarbeta därefter. Den part 

som häver kan också riskera påföljder om det är så att hävningsgrundande omständigheter 

inte förelåg.122  

                                                 
116 Ramberg & Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 128. 

117 Ramberg & Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 128. 

118 Se avsnitt 3.4. 

119 Ramberg & Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 123 f. med hänvisningarna till NJA 1964 s. 442.  
Se även Roos, Avtal och rösträtt (1969), s. 372 ff. 

120 Ramberg & Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 123. 

121 Ramberg & Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 33 och Dotevall, Samarbete i bolag (2009), s. 
126.  

122 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt (2009), s. 233. 
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4 Jämförelse bolagsordning och aktieägaravtal 

4.1 Förutsättningar  

4.1.1 Grundläggande rekvisit för avtal 

Det påstås att bolagsordningen i grunden bygger på ett avtal.123 I linje med Adlercreutz be-

skrivning av ett avtals innebörd kan bolagsordningen anses uppfylla de grundläggande kra-

ven för ett avtal som handlingsföreskrift eller styrmedel.124 Bolagsordningen som handlings-

föreskrift innehåller generella regler eller villkor tillämpliga på vissa rättsförhållanden vilket 

syftar till att påverka handlingsfriheten för endera parten utan att ålägga någon skyldighet 

att prestera gentemot andra avtalsparter. Ett exempel på handlingsförskrift är införandet av 

dagordning för årsstämman. Bolagsordningen som styrmedel reglerar exempelvis vilken typ 

av verksamhet som aktiebolaget ska engagera sig i.  

4.1.2 Valet av regleringsform  

Motiven till att välja reglering i ett aktieägaravtal framför reglering i bolagsordningen kan 

vara skiftande. Det kan handla om att de frågor som önskas regleras inte kan regleras i bo-

lagsordningen. Sådana frågor kan handla om att styra hur VD och styrelseledamot ska agera 

gentemot bolaget, men kan även handla om vissa typer av överlåtelsebegränsningar såsom 

tidsbegränsade definitiva överlåtelsebegränsningar.125  

Ett annat skäl som kan föranleda reglering i aktieägaravtal framför bolagsordning är bo-

lagsordningens offentlighet. Genom att reglera frågor som av parterna bedöms känsliga för 

offentlig insyn i ett aktieägaravtal kan regleringen hållas hemlig. Skillnaden ställer till det vid 

en jämförelse mellan aktieägaravtal och bolagsordning, då det knappast torde vara möjligt 

att låta bolagsordningen verka bindande gentemot tredje man om bolagsordningen inte 

gjorts offentlig.126 Det kan inte anses tillräckligt att göra aktieägaravtalet offentligt, exem-

                                                 
123 Skog & Fäger, Aktiebolagslagen (2007), s. 24, Skog, Rodhes aktiebolagsrätt (2009), s. 27, Nial, Svensk as-
sociationsrätt i huvuddrag (1975), s. 43 samt Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslagen (2012), kommentar till 
3 kap 1 § ABL, se även avsnitt 2.5.2. 

124 Adlercreutz, Avtalsrätt I (2000), s. 13. 

125 Jfr. avsnitt 3.1 och 3.3. 

126 Det finns även andra orsaker till varför det med bibehållen rättssäkerhet är möjligt att låta bolagsordningen 
verka gentemot tredje man, exempelvis att de frågor som kan bli föremål för reglering är begränsade. Se av-
snitt 3.1.  
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pelvis genom publicering i allmänna tidningar eller på internet, för att därigenom uppnå 

bindning mot tredje man. Orsaken är att bolagsordningen anses ha kommit tredje man till 

dels oberoende av om tredje man faktiskt tagit del av bolagsordningen, men det handlar 

även om att bolagsordningen begränsats avseende vad som kan regleras och därmed be-

gränsas vad som kan verka bindande för tredje man.  

4.1.3 Rättsverkan  

Att aktieägaravtalet tillmäts full rättsverkan mellan parterna står klart.127 Jag menar härvidlag 

att det är rimligt att se situationen som om att parterna står risken för att avtalet kan ge-

nomdrivas. Mer specifikt handlar risken om att part förfogat över rättighet part inte ägt för-

foga över. Konsekvensen av att förfoga över rättighet part inte har kompetens att förfoga 

över är att det föreligger risk för att avtalet inte kan genomdrivas. Om avtalet inte kan ge-

nomdrivas, kan det hända att avtalsbrytande part (den part som förfogat över rättighet part 

inte har kompetens att förfoga över) riskerar påföljder med anledning av avtalsbrott.128 

Jag menar vidare att mycket talar för att parterna på samma sätt stod risken för icke-

stadfästa bolagsordningars ogiltighet. Stöd för detta resonemang finns för bolag som bil-

dats efter ABL 1848:s tillkomst.129 Att något annat förhållande skulle ha varit gällande innan 

tillkomsten av ABL 1848 finner jag inte möjligt med anledning av icke-stadfästa bolagsord-

ningars stora likhet med aktieägaravtal.130  

Frågan går även att resa vad som gäller idag. Då bolagsordningen ska tolkas enligt allmänna 

avtalsrättsliga principer,131 ser jag inget annat svar än att delägarna står risken för att bolags-

ordningen inte kan tillämpas. I praktiken kan inte frågan ställa till särskilt mycket problem 

då bolagsordningen genomgår en laglighetsprövning av Boalgsverket innan den fastställs, 

även om laglighetsprövningen givetvis i vissa fall inte kommer att räcka för att säkerställa 

en helt igenom lagenlig bolagsordning.132 

                                                 
127 Se avsnitt 3.2.  

128 Se avsnitt 5.2.2 & 5.2.3. 

129 Se avsnitt 2.3.2. 

130 Se avsnitt 2.3.2. 

131 Johansson, Nials svensk associationsrätt i huvuddrag (2007), s. 68. 

132 Arvidsson, Aktieägaravtal (2010), s. 242 och avsnitt 2.6. 
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4.2 Bundenhet 

4.2.1 Anbud-acceptmodellen  

Ingående av ett aktieägaravtal sker enligt allmänna avtalsrättsliga principer.133 Att ingående 

och bundenhet till bolagsordningen uppstår på ett vis som skulle kunna beskrivas som av-

vikande är inte svårt att konstatera.134 Att pressa in en aktieägares bundenhet till bolagsord-

ningen i anbud-acceptmodellen kan inte göras utan att bända på modellen.135 Det finns 

dock två skilda sätt på vilket en aktieägares bundenhet till bolagsordningen uppstår. En ak-

tieägares bundenhet till bolagsordningen kan uppstå efter att aktieägaren varit stiftare i 

nämnda bolag. Aktieägaren har då fått möjlighet att förhandla bolagsordningen med sin 

eventuella motpart och det skulle därmed kunna påstås att anbud-acceptmodellen beskriver 

hur bundenheten uppstår. Bundenheten kan dock inte anses uppstå med anledning av den 

föregående förhandling, en förhandling som enbart stiftarna normalt deltagit i. Bundenhet-

en måste även i dessa fall anses knytas till det senare aktieägandet, vilket innebär att avtals-

lagens anbud-acceptmodell svårligen kan beskriva hur bundenhet till bolagsordningen upp-

står.  

Enbart det faktum att bundenheten till bolagsordningen inte kan passas in i anbud-

acceptmodellen kan inte anses vara nog för att frånta bolagsordningens likhet med aktieä-

garavtalet. Då bundenhet uppstår vid förvärv av aktier får istället bundenheten beskrivas 

uppstå enligt ett på förhand genom ABL 2005 avtalat vis.136 Att låta bundenheten knytas till 

förvärvet av aktier torde inte innebära några speciella bekymmer med anledning av att det 

får anses att den som förvärvar aktier också förväntar sig att bli bunden av bolagsordning-

en, vilken för övrigt är offentlig. Regleringen av bolagsordningens utformning måste anses 

                                                 
133 Se avsnitt 3.3. 

134 Se avsnitt 2.6. 

135 Se avsnitt 3.3. 

136 Det skulle även gå att resonera i termer av att bundenheten till bolagsordningen är att jämföra vid att en 
avtalspart ansluter sig till ett redan existerande aktieägaravtal. En sådan diskussion i själva verkat skulle 
handla om samma fråga som redan diskuterats, nämligen i vad mån anbud-acceptmodellen kan beskriva hur 
bundenhet till bolagsordningen uppstår, se avsnitt 4.2.1. 
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vara utformad för att det inte ska möjliggöras att den som förvärvar aktie ska lider långtgå-

ende negativa konsekvenser.137 

4.2.2 Avtalsparternas avsikt     

Avtalsparternas avsikt tillmäts betydelse inom avtalsrätten.138 Vid tiden då aktiebolagsfor-

men inte var reglerad finns stöd för att dra slutsatsen att delägarnas avsikt rörande det per-

sonliga ansvaret tillmättes betydelse.139 Då ett aktiebolag vars bolagsordning fått sin stadfäs-

telse enligt ABL 1848 genomgått kunglig prövning, har jag svårt att se att aktieägarnas av-

sikt skulle tillmätas samma betydelse som vid ett avtalsförhållande grundat på avtalsfrihet. 

Orsaken är att stadfästelse kunde beviljas med förbehåll,140 vilket i så fall skulle få idén om 

att tillmäta stiftarnas avsikt att vackla, då det utöver stiftarnas avsikt också finns en avsikt 

från statligt håll att ta ställning till.  

Det som ställde till problem med att tillmäta avtalsparternas avsikt betydelse vid stadfästa 

bolagsordningar enligt ABL 1848 var alltså att det var svårt att utläsa delägarnas avsikt för 

det fall stadfästelsen villkorades. Om stadfästelsen inte villkorades uppstod inte detta pro-

blem, även om jag ser det problematiskt om parternas avsikt tillmättes olika betydelse en-

bart av den grunden om stadfästelse beviljades förbehållslöst eller ej. Jag skulle således be-

skriva parternas avsikts betydelse, vid tolkning av stadfästa bolags bolagsordning enligt 

ABL 1848, som att parternas avsikt tillmättes betydelse i den mån parternas avsikt inte på-

verkar de eventuella villkor som givits för stadfästelsen.  

Att parternas avsikt tillmäts betydelse vid tolkning av bolagsordning idag får anses vara ut-

gångspunkten då en bolagsordningstolkning ska ske enligt allmänna avtalsrättsliga tolk-

ningsprinciper.141 Det ska dock framhållas att det kan bli problematiskt att fastställa parts-

avsikten då bolagsordningen kan vara utformad långt tidigare eller av parter som inte har 

                                                 
137 Om part till ett aktieägaravtal innehållandes ändringsmekanism bli bunden av långtgående negativa förplik-
telser som följd av ändringsmekanismen riskarar avtalet jämkning enligt 36 § AvtL, se avsnitt 3.4.   

138 Samuelsson, Tolkningslärans gåta (2011), s. 186 ff., Lehrberg, Avtalstolkning (2009), s. 25 och Ramberg & 
Ramberg, Allmän avtalsrätt (2010), s. 156 ff. 

139 Se avsnitt 2.3.2. 

140 Hagströmer, Om aktiebolag enligt svensk rätt (1872), s. 140 och 181 f. och Smiciklas, Aktiebolagsrättens 
utveckling (1989), s. 52. 

141 Se avsnitt 4.1.3. 
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någonting med bolaget att göra vid tiden för när tolkningen företas.142 Tolkningen får i så-

dant fall istället göras mer objektiv med utgång i bolagsordningens ordalydelse.143 Att par-

ternas avsikt inte skulle tillmätas betydelse vid tiden för koncessionssystemet, eller tiden 

dessförinnan, har inte identifierats. Härvidlag drar jag slutsatsen att bolagsordningen ska 

tolkas med beaktande av parternas avsikt i den mån bolagsordningen var dispositiv parter-

na emellan.  

4.2.3 Tredje mans bundenhet    

Bolagsordningen binder bolagsorganen. Bolagsordningen har verkan även gentemot tred-

jeman. Detta innebär dock inte att bolagsordningen skulle kunna förplikta tredje man att 

följa föreskrifter eller andra ålägganden. Avvikelse från bolagsordningen kan enbart göras 

med stöd av samtliga aktieägares samtycke, vid varje enskild avvikelse.144 

Vad gäller på vilket sätt parter binds till aktieägaravtalet råder det i doktrinen delade upp-

fattningar. En del av författarna utgår ifrån att aktieägaravtalet enbart gäller mellan de av-

talsslutande parterna, medan andra författare är av uppfattningen att aktieägaravtal även 

gäller, i vart fall i undantagssituationer, mellan å ena sidan parterna och å andra sidan utom-

stående tredje män i ond tro.145 Att aktieägaravtal skulle kunna tillämpas gentemot tredje 

män för situationer där det är uppenbart att part försöker undkomma avtalet genom att ut-

nyttja en bulvan som är i ond tro rörande exempelvis orsaken till överlåtelse av aktier torde 

vara fallet.146 

4.3 Förändring  

4.3.1 Bolagsordning  

Hur förändring av bolagsordningen innan ABL 1848:s tillkomst såg ut har jag inte funnit 

någon vägledning i. Detsamma gäller bolagsordningar till aktiebolag utan stadfäst bolags-

                                                 
142 Johansson, Nials svensk associationsrätt i huvuddrag (2007), s. 68. 

143 Johansson, Nials svensk associationsrätt i huvuddrag (2007), s. 68 och Bergendal, Aktiebolagets författning 
och dess yttre rättsförhållanden enligt svensk rätt (1922), s. 60.  

144 Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslagen (2012), kommentar till 3 kap 1 § ABL i avsnitt 1.1.1. 

145 Kansmark & Roos, Aktieägaravtal (1994), s. 30, Forssell, Tredjemansskyddets gränser (1976), s. 191 och 
Sandström, Hembud och lösningsrätt vid övergång av aktie (1976), s. 283 ff. 

146 NJA 1924 s. 329 och NJA 1925 s. 80.  
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ordning efter ABL 1848. Då stora likheter med avtalet kan ses för dessa bolagsordningar,147 

drar jag slutsatsen att förändring av densamma fick ske med ledning i allmänna avtalsrätts-

liga principer, således med alla avtalsparters samtycke. Ett alternativ var dock att avtalsvä-

gen skapa en förändringsmekanism. Huruvida en sådan förändringsmekanism riskerade 

jämkning har jag inte funnit någon vägledning i, men under 1850-talet torde risken för 

jämkning ha varit betydligt mindre än idag.148   

För bolag bildade i enlighet med ABL 1848 var en bolagsordningsändring enligt 1 § 

tvungen att få stadfästelse för att äga giltighet. 1 § ABL 1848 visar att lagstiftaren avsåg att 

bolagsordningen skulle kunna ändras, varför jag sluter mig till att det var upp till delägarna 

att själva reglera frågan i bolagsordningen. Om frågan inte reglerades skulle istället en 

bolagordningsförändring kräva samtliga delägares samtycke med stöd av allmänna avtals-

rättsliga principer.  

För att möjliggöra en flexiblare anpassning av bolagets verksamhet med anledning av änd-

rade förutsättningar, har ansetts nödvändigt att tillåta ändring av bolagsordningen utan att 

samtliga aktieägare samtycker därtill.149 Bolagsordningen kan enligt ABL 2005 ändras med 

viss majoritet.150 Att det av praktiska skäl, redan innan tillkomsten av ABL 1848 tills idag, 

skapats möjligheter för att ändra bolagsordningen utan samtliga aktieägares samtycke är 

tydligt. Det är således tydligt att en flexibel ändringsmekanism både historiskt och idag är 

befunnits vara av vikt. En utveckling som torde ha varit oundviklig för en bibehållen änd-

ringsmekanism är att begränsa de regleringar som kan införas i bolagsordningen. Skälet är 

enkelt: om det exempelvis hade varit möjligt att binda tredje man eller ej samtyckande delä-

gare på ett sätt som verkar negativt gentemot dem, hade lämpligheten av bundenheten 

kunnat ifrågasättas.  

Att majoriteten av de normer som reglerar aktiebolagsformen flyttats till lag, varav vissa be-

traktas som tvingande, kommer därför inte som någon överraskning. Att delägarnas valfri-

het att föra in regleringar i bolagsordningen begränsats, kan inte heller ses som överras-

kande, bland annat för bibehållande av en flexibel ändringsmekanism.  

                                                 
147 Se avsnitt 2.3.2. 

148 Se avsnitt 3.4 rörande jämkningsrisk av ändringsmekanismer i aktieägaravtal idag.  

149 Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt (2006), s. 236. 

150 Se avsnitt 2.6 
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4.3.2 Aktieägaravtal  

Liksom att bolagsordningen kan ändras genom en ändringsmekanism, kan även i aktieägar-

avtal reglerad ändringsmekanism intas.151 En avtalsvis införd ändringsmekanism riskerar 

dock att jämkas enligt 36 § AvtL.152 Det skulle gå att påstå att ändringsmekanismen för bo-

lagsordningen utgör ett särskilt förfarande då ändringsmekanismen normalt inte riskerar 

jämkning. Det går i sådant fall att ifrågasätta om jämförelsen mellan bolagsordning och ak-

tieägaravtals kulle vackla. Till den mån jämförelsen ses mot det resultat som uppnås av änd-

ringsmekanismen föreligger slående likhet: både bolagsordningens och aktieägaravtalet änd-

ringsmekanism leder till bundenhet för icke-samtyckande parter.  

Skillnaden avseende att bolagsordningen inte riskerar jämkning måste dock ses mot bak-

grund av att bolagsordningen är kringgärdad av en rad normer bland annat för att motverka 

betungande bundenhet. För aktieägaravtalets del föreligger dock avtalsfrihet. Betungande 

bundenhet motverkas istället genom att inte tillerkänna avtalet full rättsverkan i vissa fall: 

om ändringsmekanismen leder till långtgående negativa konsekvenser för icke-samtyckande 

parter riskerar avtalet att jämkas med stöd av 36 § AvtL.  

Det faktum att bolagsordningens ändringsmekanism normalt inte riskerar jämkning påver-

kar således inte jämförbarheten mellan bolagsordning och aktieägaravtal: båda ändrings-

mekanismerna är i själva verket försedda med åtgärder för att säkerställa att icke-

samtyckande part binds på ett sätt som för denna leder till långtgående negativa konsekven-

ser.  

Åtgärderna i ABL 2005 rörande bolagsordningsändring måste alltså ses som ett uttryck för 

lagstiftaren önskan att undvika att låta icke-samtyckande parter bindas till ändringar som 

leder till långtgående negativa konsekvenser. Vid ingående av ett aktieägaravtal vilket inne-

håller en ändringsmekanism, måste densamma regleras på ett sätt som minskar risken för 

jämkning. Jag menar härvid att om regleringen som väljs liknar de säkerhetsåtgärder som 

gäller för ändring av bolagsordning, bör aktieägaravtalets ändringsmekanism i stora delar 

kunna upprätthållas. Det framstår här som att samma problemfrågor för hur en ändring av 

bolagsordningen respektive aktieägaravtalet aktualiseras, nämligen på vilket sätt ändring 

som binder icke-samtyckande parter ska kunna tillämpas.   

                                                 
151 Se avsnitt 3.4. 

152 Se avsnitt 3.4. 
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4.4 Avslutande  

Det torde ofta krävas omfattande uppoffringar av den som är bunden av både ett aktieä-

garavtal och bolagsordning för att frångå bundenheten. För att bli av med bundenheten, el-

ler i vart fall föremålet153 som bundenheten är kopplad emot, kan krävas att aktierna avytt-

ras. Detta är oberoende av om bundenheten ses mot bolagsordningen eller ett aktieägarav-

tal. Både bolagsordning och aktieägaravtal regleras av olika mekanismer som styr upphö-

rande av bundenheten, men att bundenhet regleras på olika sätt innebär inte att jämförelsen 

faller. 

Ett aktieägaravtal upphör att gälla vid giltighetstidens utgång. Det torde dock ofta vara så 

att aktieägaravtal sluts för lång tid, exempelvis under tiden aktieägandet som regleras i avta-

let består. Det kan därför uppstå svårigheter för en part som önskar frånträda ett aktieägar-

avtal.154  

För att en aktieägare ska undgå bundenhet till bolagsordning måste aktieägandet upp-

höra.155 Antingen kan aktierna säljas eller så kan aktiebolaget likvideras. Att sälja aktierna 

kan i vissa fall bli problematiskt, men oftast är det möjligt att avyttra aktierna med anled-

ning av att stadganden i ett aktieägaravtal som sätter totalt stopp för avyttring löper stor 

risk att jämkas enligt 36 § AvtL.156 Att likvidera bolaget kräver enligt 25 kap. 1 § ABL 2005 

beslut från bolagsstämman. Beslutet måste enligt 25 kap. 2 § ABL 2005 ha biträtts av minst 

hälften av avgivna röster, eller annan majoritet som i bolagsordningen stadgas. Det kan så-

ledes bli problematiskt att undgå bindning till bolagsordningen även genom likvidation be-

roende vilken röstmajoritet part representerar.  

Om avslutande av bundenheten till bolagsordning endast avser vissa stadganden i bolags-

ordningen kan den istället ändras.157 Då även en ändring av bolagsordningen kan bli svår att 

få till stånd kan även detta alternativ vara problematiskt för att avsluta sin bundenhet till de-

lar av bolagsordningen.  

                                                 
153 Se avsnitt 3.5.1 not. 114.  

154 Se avsnitt 3.5.1. 

155 Se avsnitt 2.6. 

156 Stattin & Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal (2008), s. 48 f., Kansmark & Roos, Aktieägaravtal 
(1994), s. 82 och Sund, Skydd av ägarpositioner i familjeägda små och medelstora aktiebolag (2008), s. 151. 

157 Se avsnitt 2.6. 
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Ett aktieägaravtal kan jämkas eller sättas åsido, alternativt likvideras med anledning av viktig 

grund enligt 2 kap. 25 § lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (HBL), om aktie-

ägaravtalet är att se som ett enkelt bolag.158 Aktieägaravtalet kan även förklaras ogiltigt med 

stöd av förutsättningsläran.159 Det finns även möjlighet att häva aktieägaravtalet gentemot 

en avtalsbrytande part.160 Några motsvarande möjligheter finns inte att avsluta bundenheten 

till bolagsordningen. Jag ser återigen orsaken till skillnaden vara att ABL 2005:s ändrings-

mekanism, vilken leder till att behovet av jämkning, tillämpning av förutsättningsläran och 

hävning inte är lika omfattande som för ett aktieägaravtal.  

Jag menar att bolagsordning och aktieägaravtal uppvisar sådana likheter att en jämförelse 

kan göras för att lösa normkollisioner. En annan fråga är dock vad utgången blir i specifika 

fall, med specifika kollisioner mellan aktiebolags- och avtalsrättsliga normer. Utgången 

kommer bland annat att bero av hur tvingande och dispositiva normer, tredjemansverk-

ningar och lojalitetsplikten kommer att påverka tillämpligheten av det avtalsrättsliga per-

spektivet. Utgången kommer även att påverkas av den tvingande karaktären av de aktiebo-

lagsrättsliga normerna aktieägaravtal kolliderar med, men detta faller utanför syftet för 

framställningen.  

                                                 
158 Ramberg & Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 154 f., Stattin & Svernlöv, Introduktion till ak-
tieägaravtal (2008), s. 58, Kansmark & Roos, Aktieägaravtal (1994), s. 35 & 89, Roos, Avtal och rösträtt 
(1969), s. 265 ff. 

159 Ramberg & Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 155. 

160 Se avsnitt 3.5.2. 
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5 Avtalsrättsliga lösningar av kollisioner  

5.1 Förutsättningar  

I kapitel 4 betraktades jämförbarheten mellan bolagsordning och aktieägaravtal ur flera 

olika perspektiv. Perspektiven innefattade ingående, förändring och avslutande, men även 

mer specifika frågor såsom hur bundenheten till tredje man ska ses för bolagsordning och 

aktieägaravtal. Kapitlet visar i huvudsak att det finns grund för att jämföra bolagsordning 

med aktieägaravtal och därigenom försöka lösa eventuella kollisioner på avtalsrättsliga 

grunder. En viktig avvikelse som identifierats är att bundenheten mot tredje man inte är 

lika stor för aktieägaravtalet som för bolagsordningen.   

Bolagsordningen är ofrånkomligen bindande för alla delägare i det ifrågavarande aktiebo-

lage. Aktieägaravtalet kan vara ingånget och därmed bindande för endast vissa av aktiebola-

gets delägare.161 I detta kapitel utgår jag således från två olika scenarier:  

i) om aktieägaravtalet ingås mellan alla aktieägare, samt  

ii) om aktieägaravtalet ingås mellan vissa aktieägare. 

Då bolagsordningen i vissa avseenden är tvingande, det vill säga det går inte att med aktie-

bolagsrättslig verkan avtala precis hur parterna önskar, behöver inledningsvis några ord sä-

gas om den tvingande karaktären av tvingande aktiebolagsrättsliga normer.  

5.2 Tvingande och dispositivt  

5.2.1 Kollisioners uppkomst 

Kollisioner mellan aktiebolagsrätten och avtalsrätten uppstår med anledning av att båda 

rättsområdena har var sin beskrivning av vad som ska ses som tvingande och dispositivt. 

Inom aktiebolagsrätten kallas aktiebolagsrättens motsvarighet till tvingande och dispositivt 

ibland för obligatoriska och fakultativa.162 

                                                 
161 Ytterligare en tydlig skillnad är att bolagsordningen är bindande för tredje man vilket aktieägaravtalet som 
utgångspunkt inte är, se avsnitt 4.2.3. Denna skillnad uppmärksammas ej i vidare mån då den ej påverkar 
indelningen i scenerier.  

162 Arvidsson, Aktieägaravtal (2010), s. 221 & 240 och Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslagen del I (2007), s. 
5.  
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Det kan här exempelvis handla om ett stadgande i bolagsordningen om att aktierna i bola-

get ska ha visst röstvärde, samtidigt som parter till ett aktieägaravtal avtalat avvikande. Frå-

gan uppkommer då om bolagsordningens reglering är att se som tvingande eller dispositiv. 

En norms tvingande karaktär kan skilja sig åt. Vissa normer kan vara tvingande enbart in-

nan R uppkommit, andra normer kan vara tvingande även efter R:s uppkomst.  

5.2.2 Partsperspektiv  

I framställningen åsyftas med rättighet en rättighet som ett avtal ger upphov till, även om 

att avtal ofta ger upphov till både rättigheter och skyldigheter för vardera part. Den rättig-

het som diskuteras kan då vara ena partens (P2:s) rättighet enligt Figur 1 att få rösta som 

om att aktierna hade visst i aktieägaravtalet angivet röstvärde, men rättigheten kan lika 

gärna vara en annan rättighet från samma avtal, exempelvis rättigheten att få utse bolagets 

VD. 

Ofta innebär alltså ett avtal att rättigheter tillskrivs flera avtalsparter. Detta illustreras i 

nedanstående figur där ett avtal ger upphov till en rätt för P1 att få rösta i enlighet med ak-

tieägaravtalet samt en rätt för P2 att få utse VD. Ett avtal kan givetvis också ge upphov till 

fler rättigheter med korresponderade skyldigheter än två. Oberoende av antalet rättigheter 

ett avtal ger upphov till betraktas rättigheterna en och en vid bedömningen av om rättig-

heten är av tvingande karaktär.  

 

Figur 1: Avtal mellan P1 och P2 som ger rättighet till båda parter 

Anta att P1 och P2 ingår ett avtal i vilket P2 tillerkänns rättighet R (exempelvis att utse 

VD). Om P1 saknar rättslig kompetens att disponera över den rättighet han genom avtalet 

tillskriver P2, är rättigheten att se som tvingande. P1 blir inte heller bunden att prestera en-

ligt avtalet,163 i exemplet skulle alltså P1 inte behöva medverka för att P2:s val av VD ska få 

aktiebolagsrättslig verkan. Vad det här handlar om är alltså att part kan inneha en rättighet 

över vilken part inte kan disponera över alls eller förens rättighet uppkommit.  

                                                 
163 Arvidsson, Aktieägaravtal (2010), s. 222 ff. 
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Figur 2: Isolerad rättighet, kompetens och tredje man 

Gränsen mellan tvingande och dispositiv kopplas alltså till avtalsbundenheten och dess 

gränser och aktualiserar frågor kring huruvida rättigheterna kopplas mot rättslig kompetens 

(K) hos innehavaren.164 Frågan blir alltså huruvida P1 innehar rättslig kompetens att dispo-

nera över R. Exempelvis, anta att den rättighet P2 tillskrivits är att få misshandla P1 grovt. 

Då P1 saknar rättslig kompetens (med anledning av att vi vet att P2 inte kommer att slippa 

straff vid en eventuell domstolsprövning) att disponera över en sådan rättighet, kan vi sluta 

oss till att brottsbalkens reglering är av tvingande karaktär. Det är förvisso upp till parterna 

att ingå ett avtal som ger P2 rätt att misshandla P1, det är en annan sak att avtalet inte 

kommer att tillerkännas sakrättsliga verkningar.165  

Såsom illustreras ovan i Figur 2 är det P1:s rättsliga kompetens som styr huruvida en rättig-

het är att betrakta som tvingande eller dispositiv. Det är således oväsentligt att blanda in 

andra parter såsom P3 och P4 för att pröva om P1 innehar kompetens. Orsaken till detta är 

att det är meningslöst att ställa frågan om R är tvingande med anleding av att P3 och P4 

saknar kompetens att förfoga över R.166 

Det händer att det exempelvis avtalas att ändring av avtalet ska ske skriftligen för att äga 

giltighet. Ett sådant skriftlighetskrav resulterar inte i att skriftlighetskravet blir att se som 

tvingande parterna emellan. För att skriftlighetskravet ska bli tvingande parterna emellan 

krävs en extern norm, en norm utanför avtalsförhållandet. Som exempel en sådan extern 

norm kan anföras 4 kap. 1 § jordabalken (1970:994) om skriftlighetskrav vid köp av fast 

egendom. Då det avtalade skriftlighetskravet inte utgör tvingande norm står det parterna 

fritt att ändra eller upphäva avtalet, exempelvis muntligen.167  

                                                 
164 Arvidsson, Aktieägaravtal (2010), s. 222.  

165 Arvidsson, Aktieägaravtal (2010), s. 226 f. Frågan rörande huruvida avtalet kan få obligationsrättsliga verk-
ningar, exempelvis om P2 kan få rätt till skadestånd då han ej får tillgodogöra sig rätten enligt avtalet, faller 
utanför detta resonemang, se avsnitt 3.2. 

166 Arvidsson, Aktieägaravtal (2010), s. 221. 

167 Arvidsson, Aktieägaravtal (2010), s. 221.  
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5.2.3 Tillämpning 

För att avgöra om kompetens föreligger måste vi ta ställning till om rättighetsinnehavaren 

kan disponera över rättigheten. För att tillämpa det fiktiva exemplet som angavs i bakgrun-

den handlar det alltså om att avgöra om aktieägaravtalsparterna har rätt att disponera över 

rättigheten att styra vilken röststyrka aktierna i aktiebolaget ska ha. Jag tar inte ställning till 

den tvingande karaktären av rättigheten (att styra över aktiernas röststyrka), det faller utan-

för syftet för framställningen. Om parterna däremot förfogat över rättigheten på ett sätt 

som enligt tvingande aktiebolagsrättsliga normer inte är tillåtet, kan vi sluta oss till att par-

terna saknar kompetens att ingå ett sådant avtal. Det går då att beskriva situationen som att 

bolagsordningsbestämmelsen är att betrakta som tvingande norm. 

För vissa rättigheter saknar parterna kompetens att förfoga över R innan R inträffat.168 I 

mitt fiktiva exempel skulle det innebära att parterna inte skulle kunna avtala om att röstvär-

det ska avvika från vad som stadgas i bolagsordningen förens rätten att rösta inträtt. Däre-

mot, med stöd av den aktiebolagsrättsliga principen om samtliga aktieägares samtycke 

skulle det vara möjligt att avtala att röstvärdet ska avvika från vad som stadgas i bolagsord-

ningen för visst tillfälle.169 

5.3 Tredjemansverkningar 

5.3.1 Bundna parter  

Ett avtal binder enbart avtalsparterna och berättigar dessa enligt avtalets innehåll (principen 

om avtals subjektiva begränsning).170 Ett avtal kan däremot ha rättsverkan för andra, exem-

pelvis aktiebolagets intressenter.  När dessa inte är part i aktieägaravtalet säkerställs skydd 

istället genom aktiebolagsrättens tvingande normer.171 

Anta att enbart vissa aktieägare är part till ett aktieägaravtal i vilket röstvärdet på aktierna 

regleras. För det första kan röstvärdet inte regleras för de aktieägare som inte är part i avta-

let, detta hindras av avtalets subjektiva begränsning. Avtalets subjektiva begränsning sätter 

                                                 
168 För en djupare analys hänvisar jag till Arvidsson, Aktieägaravtal (2010), s. 223 ff. 

169 Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslagen (2012), kommentar till 3 kap 1 § ABL i avsnitt 1.1.1. 

170 Se avsnitt 3.2.  

171 Ramberg & Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 40, Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt 
(2010), s. 247 och Adlercreutz, Avtalsrätt I (2000), s. 135 f. 
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däremot inte stopp för att aktieägaravtalet får rättsverkan gentemot den icke-avtalsbundna 

parten. Att avtalet får rättsverkan gentemot den icke-avtalsbundna parten kan exempelvis 

uppstå genom att avtalsbundna parter begränsar sin handlingsfrihet i aktieägaravtalet, ex-

empelvis genom att på förhand avtala med övriga avtalsparter hur röstning på stämman ska 

ske.172  

Det finns inga hinder för aktieägare att ingå avtal med ett aktiebolag de är aktieägare.173 Att 

ta in aktiebolaget som part innebär dock inte att tvingande associationsrättsliga normer 

skulle ändra dess karaktär. Är aktiebolaget part till aktieägaravtalet, riskerar aktiebolaget att 

avtalsvis vara bundet att agera på ett sätt som står i strid med tvingande associationsrättlig 

norm.174 Problemet är då att avgöra vilka bestämmelser i aktieägaravtalet som är bolags-

rättsligt giltiga. Som Stattin och Svernlöv påpekar, framstår det som både komplicerat och 

oförutsebart att göra aktiebolaget till part i aktieägaravtalet.175 

5.3.2 Tredjemansavtal  

Tredje man kan få en självständig rätt från aktieägaravtalet med anledning av principen om 

tredjemansavtal.176 En sådan rätt kan även tillkomma aktiebolaget även om bolaget inte är 

part i aktieägaravtalet.177  

Aktiebolaget kan exempelvis på vissa villkor ha fått rätt att uppta lån av parterna till aktieä-

garavtalet. Aktiebolaget kan då kräva att få lånet om det är så att aktiebolaget agerat såsom 

att lånet skulle beviljas.178 För resonemanget saknar det betydelse om aktiebolaget är tredje 

                                                 
172 Exemplet med en förändring av röstvärdet utesluter en diskussion kring en ej aktieägande tredje man (skilt 
från aktieägare). Principen är givetvis densamma mot en ej aktieägande tredje man, det vill säga aktieägaravta-
let kan inte förplikta ej aktieägande tredje man.  

173 Arvidsson, Aktieägaravtal (2010), s. 317, Stattin & Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal (2008), s. 28 f., 
Ramberg & Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 49 och Stattin, Om aktieägaravtal JT (2004-05), s. 
102 f. 

174 Arvidsson, Aktieägaravtal (2010), s. 315 & 317 f., Lindskog, Aktieägaravtal - kommentar med anledning av 
en avhandling SvJT (2011:3), s. 288, Stattin & Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal (2008), s. 28 f., 
Ramberg & Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 48 och Stattin, Om aktieägaravtal JT (2004-05), s. 
102 f. 

175 Stattin & Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal (2008), s. 28 f. 

176 Ramberg, Avtalslagen 2010 § 9, www.avtalslagen2010.se, Adlercreutz, Avtalsrätt I (2000), s. 139 f. och 
Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt (2010), s. 253 f. 

177 Ramberg & Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 46. 

178 Ramberg & Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 47. 
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man eller part i aktieägaravtalet. Det torde inte finnas något hinder för att aktieägaravtalet 

skulle kunna ge annan tredje man viss rättighet, exempelvis rätt till en styrelseplats.179 

Bolagsordningen används för att påverka handlingsfriheten för delägare eller tredje man 

utan att ålägga någon skyldighet att prestera.180 Arvidsson öppnar däremot upp för att det i 

bolagsordningen skulle kunna intas bestämmelser som ger aktieägare eller tredjeman viss 

rättighet.181 Både aktieägare och tredje man måste respektera bolagsordningens normerande 

verkan vid utövandet av rättigheter gentemot bolaget. För aktieägare kan det handla om ak-

tiernas röstvärde, för tredje man kan det handla om att stämning å aktiebolaget ska göras 

där styrelsen har sitt säte.  

5.3.3 Tillämpning  

När tredjemansperspektivet tillämpas kan vi alltså sluta oss till att aktieägaravtalet, trots att 

det kan jämställas med bolagsordningen, inte kan anses binda de aktieägare och tredje män 

som inte är avtalsparter. För att lösa kollisioner mellan aktiebolagsrätten och avtalsrätten 

måste således avtalsparterna respektera avtalets subjektiva begränsning. Om enbart vissa 

aktieägare i bolaget anslutit sig till aktieägaravtalet kan lösningen av normkollisionen bli 

omöjlig med anledning av att aktieägaravtal inte verkar mot ej avtalsbunden delägare.182 Om 

däremot alla aktieägare är part i aktieägaravtalet, blir frågan om parterna besitter den kom-

petens som behövs för att förfoga över rättigheten.183 

                                                 
179 Jag tar inte ställning till om ett sådant avtal enbart är avtalsrättsligt giltigt eller om även är aktiebolagsrätts-
ligt giltigt.  

180 Se avsnitt 4.1.1, Arvidsson, Aktieägaravtal (2010), s. 255 ff., Nerep & Samuelsson, Aktiebolagslagen (2012), 
kommentar till 3 kap 1 § ABL i avsnitt 1.1.1, prop. 1975:103 s. 288 och Kristiansson & Skog, Bolagsordning 
(2002) s. 16.  

181 Arvidsson, Aktieägaravtal (2010), s. 255 ff.  

182 Se avsnitt 5.4 för ett resonemang på hur lösningen skulle kunna se ut om inte alla aktieägare anslutit sig till 
aktieägaravtalet. 

183 Se avsnitt 5.2. 
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5.4 Lojalitetsplikt  

5.4.1 Bundna parter  

Särskilt vad gäller avtal som ska binda parterna under lång tid förutsätter avtalets uppfyl-

lande en lojal samverkan mellan parterna,184 men för att lojalitetsplikt ska uppkomma räcker 

det inte att parterna är bundna av bolagsordningen: de måste även ingå ett aktieägaravtal. 

Det föreligger alltså inte någon lojalitetsplikt mellan aktieägare eller mellan aktieägare och 

bolaget, med anledning av aktieägandet som sådant.185 Med lojalitetsplikt avses att parterna 

ska möjliggöra och underlätta avtalets uppfyllelse men lojalitetsplikten innehåller även i viss 

mån en skyldighet att aktivt tillvarata motpartens intressen.186 Frågan som i avsnitt 5.4 ska 

behandlas är i vad mån den avtalsrättsliga lojalitetsplikten kan tillämpas för att lösa norm-

kollisioner mellan bolagsordning och aktieägaravtal.  

Då aktieägares bundenhet av bolagsordning inte medför någon lojalitetsplikt finns det ing-

en grund för att utöka analysen till att omfatta lojalitetsplikt mellan parter som inte är part i 

samma aktieägaravtal. Lojalitetsplikten som diskuteras är enbart den som uppstår mellan 

parterna till ett aktieägaravtal, AÄ2 och AÄ3 i nedanstående figur. Som redan konstaterats i 

avsnitt 5.3 kan ett aktieägaravtal mellan vissa aktieägare inte anses binda andra aktieägare än 

de som är parter till avtalet. Aktieägare som inte anslutit sig till aktieägaravtalet kommer 

alltså inte att omfattas av den lojalitetsplikt som uppstår mellan avtalsparterna AÄ2 och 

AÄ3. 

 

Figur 3: Parter som omfattas av lojalitetsplikt 

                                                 
184 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt (2010), s. 37 med hänvisningar.  

185 Ramberg & Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 86. 

186 Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt (2007), s. 12 och Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt (2010), s. 
37. 
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5.4.2 Tillämpning  

Lojalitetsplikten ska användas som ett verktyg för att lösa normkollisioner mellan bolags-

ordning och aktieägaravtal. Anta då att AÄ2 och AÄ3 i Figur 3 ingått ett aktieägaravtal där 

de avtalat om röstvärdesavvikelser jämfört med bolagsordningen.  

Ett problem med att försöka tillämpa lojalitetsplikt gentemot bolagsordning är att det helt 

enkelt inte anses uppkomma någon lojalitetsplikt i anslutning till bolagsordningen. Om bo-

lagsordningen då betraktas som ett avtal vilket inte omfattas av lojalitetsplikt, samtidigt som 

att aktieägaravtalet innebär lojalitetsplikt mellan avtalsparterna, händer följande. Aktieägar-

avtalet ger upphov till lojalitetsplikt mellan AÄ2 och AÄ3, men ingen av dessa omfattas av 

lojalitetsplikt gentemot AÄ1, lika lite som att AÄ1 skulle omfattas av lojalitetsplikt gente-

mot AÄ2 och AÄ3. Lojalitetspliktens verkan i mitt exempel skulle då vara att AÄ2 och 

AÄ3 så långt som möjligt ska rösta på bolagsstämman på ett sätt som möjliggöra aktieägar-

avtalets uppfyllelse, alltså för att uppnå samma utgång som om de röstvärden som stadgas i 

aktieägaravtalet hade tillämpats aktiebolagsrättsligt.187  

Den lösning jag argumenterar för måste anses ligga nära avtalstolkning. Det kan alltså ifrå-

gasättas om jag argumenterar för en lösning av normkollisioner med hjälp av tillämpning av 

lojalitetsplikten eller med hjälp av avtalstolkning. Att hamna i ett sådant gränsdragnings-

problem kan knappast anses förvånande med anledning av att lojalitetsplikt normal inte till-

lämpas som en självständig grund, utan främst som stöd vid tolkning.188  

                                                 
187 Jag tänker mig här en situation där de tre delägarna enligt bolagsordningen innehar 33 röster vardera. Om 
aktieägaravtalet mellan AÄ2 och AÄ3 stadgar att röstvärdet för AÄ2:s samtliga aktier ska vara 0 samtidigt 
som röstvärdet för AÄ3:s samtliga aktier ska vara 66, ska alltså AÄ2 rösta i enlighet med AÄ3:s begäran. 
Om det skulle leda till alltför betungande konsekvenser för AÄ2 att rösta enligt AÄ3:s begäran är det tvek-
samt om AÄ2 med stöd av lojalitetsplikten behöver rösta på detta sätt, se Ramberg & Ramberg, Allmän av-
talsrätt (2010), s. 37. 

188 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt (2010), s. 38. 
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6 Slutsats  

6.1 Jämförbarhet  

Framställningen har visat att bolagsordning och aktieägaravtal uppvisar sådana likheter att 

en jämförelse kan göras för att lösa normkollisioner. Inte minst ur ett historiskt perspektiv 

är det lätt att jämföra de båda dokumenten. Trots likheter finns principiella skillnader. Bo-

lagsordningens karaktär kan ur flera avseenden svårligen passas in i avtalsmodellen vilket 

påverkar lösningen av normkollisioner.  

6.2 Hantering kollisioner 

6.2.1 Tvingande och dispositivt  

Kollisioner uppkommer med anledning av att samma fråga, exempelvis akties röstvärde, 

kan regleras inom aktiebolagsrätten och avtalsrätten. Då delar av aktiebolagsrätten är tving-

ande måste den tvingande karaktären hos den specifika norm aktieägaravtalet kolliderar 

med bedömas. Om kollisionen sker mellan en bolagsordningsnorm av tvingande karaktär 

och aktieägaravtal ska bolagsordningsnormen behandlas såsom att den vore tvingande 

norm.  

Konsekvensen av detta rättsläge är att bolagsordningen genom dess tvingande normer be-

gränsar vad som med aktiebolagsrättslig verkan kan föreskrivas i aktieägaravtal. Aktieägar-

avtalet möjliggör en flexibel reglering med avtalsrättslig verkan. Det går därför att beskriva 

aktieägaravtalet såsom att det för parterna verkar utökande ur avseendet att det inte förelig-

ger begränsningar rörande vilken reglering som i aktieägaravtalet kan införas. Det ska dock 

framhållas att aktieägaravtalet i grunden har avtalsrättslig verkan. I den mån aktieägaravtalet 

inkräktar på aktiebolagsrättsligt tvingande normer får aktieägaravtalet således inte aktiebo-

lagsrättslig verkan. För fall där aktieägaravtalet inkräktar på aktiebolagsrättsligt tvingande 

normer kan det hända att påföljder med anledning av avtalsbrott blir aktuella.  

6.2.2 Tredjemansverkningar  

När reglering läggs i ett aktieägaravtal i vilket samtliga aktieägare inte är part, skapas en kol-

lision mellan å ena sidan bolagsordningen som alla delägare är bundna av, och å andra sidan 

aktieägaravtalet som enbart vissa aktieägare är bundna utav. Här handlar det om en be-
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dömning av på vilket sätt aktieägaravtalet ska tillåtas verka beroende på vilka parter som är 

anslutna till avtalet.  

Bolagsordningen verkar utökande genom tillskapande av normer som binder både delägare 

och tredje man. Även aktieägaravtalet verkar utökande för avtalsbundna parter, oberoende 

av om part är aktieägare. Tillämpningsproblemet är däremot att aktieägaravtalet inte verkar 

alls mot tredje man, vilket leder till normkollisioner för det fall samtliga aktieägare inte är 

avtalsparter. I dessa situationer får istället parterna göra vad de kan för att söka uppfylla av-

talets innehåll, med möjlig risk för påföljd med anledning av avtalsbrott vid misslyckat upp-

fyllande av avtalet. Det kan vara så att kontraktspåföljder blir aktuella oberoende av om det 

var aktiebolagsrättsliga normer som satte stopp för exempelvis ett avtalsenligt beslutsfat-

tande på bolagsstämman. Aktieägaravtalet verkar dock utökande avseende berättigande 

tredjemansavtal. 

6.2.3 Lojalitetsplikt   

Någon lojalitetsplikt ur bundenhet till bolagsordning uppstår inte. När delägare i ett aktie-

bolag undertecknar ett aktieägaravtal utökar delägarna alltså bundenheten gentemot 

varandra till att omfatta lojalitetsplikt.  

Exempelvis vid tolkning av aktieägaravtal kan lojalitetsplikt användas för att därigenom 

fastställa hur aktieägaravtalet ska tillämpas för att undgå normkollisioner så långt som möj-

ligt. Lojalitetsplikten är dock ingen självständig lösning på normkollisioner, men det går att 

se lojalitetsplikten som ett komplement för att lösa kollisioner för det fall aktieägaravtal in-

gåtts. Det kan hända att part som inte uppfyller sina åtaganden med anledning av den lojali-

tetsplikt som uppstått vid ingående av aktieägaravtalet riskerar påföljd med anledning av av-

talsbrott, oberoende av om det var aktiebolagsrättsliga normer som satte stopp för avtalets 

uppfyllelse. 
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