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Sammanfattning 
“Naken in - naken ut” är en värderingsprincip som föreskrivs i aktieägaravtal. “Naken in - 

naken ut” används för att kvalificerade anställda i bolaget ska kunna förvärva aktier och bli 

delägare i bolaget till ett mycket litet belopp, samtidigt som avyttringen av aktierna sedan 

sker till samma belopp som förvärvet skedde för. Den enda vinst aktieägaren gör med sitt 

aktieförvärv är att den utdelning som sker från bolaget efter varje räkenskapsårsslut, kan 

beskattas mer förmånligt i inkomst av kapital än vanlig inkomstbeskattning. För att 

värderingsprincipen ska fungera behöver det föreskrivas flera överlåtelsebegränsningar i både 

bolagsordning och aktieägaravtal, för att aktiernas marknad ska göras i princip obefintlig. 

“Naken in - naken ut” är av den anledningen tvådelad där den ena delen av 

värderingsprincipen föreskriver värdet på aktierna, medan den andra delen av 

värderingsprincipen föreskriver aktiernas marknad. I uppsatsen fastställs vad “naken in - 

naken ut” är. I uppsatsen analyseras även vilka överlåtelsebegränsningar som behövs, för 

bolag som tillämpar “naken in - naken ut”. En relevant fråga som analyseras i uppsatsen är 

om aktierna i ett bolag där “naken in - naken ut” används kan få en annan värdering än den 

som “naken in - naken ut” föreskriver i aktieägaravtalet. Frågor av relevans är om “naken in - 

naken ut” alltid gäller inom aktieägarkretsen och om “naken in - naken ut” gäller gentemot 

tredje man. I uppsatsen används främst två rättsfall och enkätsvar för att besvara 

frågeställningarna. Slutsatsen blir att “naken in - naken ut” alltid gäller inom 

aktieägarkretsen, under förutsättning att vissa överlåtelsebegränsningar föreskrivs i 

aktieägaravtalet. Slutsatsen blir även att “naken in - naken ut” gäller gentemot tredje man, 

under förutsättning att överlåtelsebegränsningar föreskrivs i både bolagsordning och 

aktieägaravtal, samt att bolaget inte har någon substansuppbyggnad. För att ”naken in – 

naken ut” ska fungera i förevarande fall torde det således i aktieägaravtalet föreskrivas en 

klausul om krav på avtalstillträde, en utköpsklausul med uppgift om aktiernas pris samt ett 

förköpsförbehåll med personklausul och uppgift om aktiernas pris. I bolagsordningen torde 

det föreskrivas ett hembudsförbehåll med personklausul och uppgift om aktiernas pris samt 

ett samtyckesförbehåll med uppgift om aktiernas pris. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund  

I exempelvis advokatbyråer och revisionsbyråer, skrivs ibland i aktieägaravtal en 

värderingsprincip för att anställda i bolaget ska kunna förvärva delägarskap utan att erlägga 

en förmögenhet för sin andel i bolaget. I gengäld gäller samma värde den dag aktieägaren 

avslutar sin anställning och sitt aktieägande i bolaget.1 Denna värderingsprincip kallas ”naken 

in – naken ut”. I bolag som tillämpar denna värderingsprincip föreskrivs även 

överlåtelsebegränsningar i både bolagsordning och aktieägaravtal.2 Delägarna har således på 

avtalsrättslig väg enats om vilket värde som aktierna i bolaget ska förvärvas och avyttras för.3 

Finns det någon situation där värderingsprincipen “naken in - naken ut” inte gäller inom 

aktieägarkretsen och gäller värderingsprincipen gentemot tredje man? 

 

”Naken in – naken ut” tillämpas i praktiken men har inte tidigare varit föremål för någon 

större uppsats. Det finns dock två rättsfall som är vägledande för vad ”naken in – naken ut” är 

och hur värderingsprincipen tillämpas.4 Vid tillämpning av “naken in - naken ut” förekommer 

det att det i aktieägaravtalet föreskrivs hur aktier ska värderas om en aktieägare frivilligt 

utträder ur aktieägaravtalet i förtid samt vad som händer vid utträde ur bolaget genom 

pensionering, dödsfall, obestånd, varaktig sjukdom och väsentligt avtalsbrott.5 Vad som 

händer om aktieägaravtalet sägs upp eller om aktierna i bolaget värderas av tredje man är 

tämligen oklart. 

 

“Naken in - naken ut” har en nära anknytning till den anställning aktieägaren har i bolaget 

eftersom det ofta föreskrivs som ett krav att den som ska förvärva aktier i bolaget även är 

                                                
1 Person, Att driva advokatverksamhet: (-eller "Hur man driver advokater") (2011), s. 34. Jfr även 
Kommittédirektiv 1996:106. 
2 Se exempelvis Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T-1489-14, hovrätt 2015-05-21, s. 17 och 
Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, förvaltningsrätten 2013-12-03, s. 9 ff. samt kammarrätten 2014-
12-22, s. 7 f. 
3 Se exempelvis Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T-1489-14, hovrätt 2015-05-21, s. 17 och 
Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, förvaltningsrätten 2013-12-03, s. 9 ff. samt kammarrätten 2014-
12-22, s. 7 f. 
4 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T-1489-14, 2015-05-21 och Kammarrätten i Stockholm, mål nr 
701-702-14, 2014-12-22. 
5 Se exempelvis Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 3. 
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verksam i densamma.6 Av den anledningen kan det finnas en koppling mellan 

aktieägaravtalet och anställningsavtalet. I anställningsavtalet i bolag som tillämpar 

värderingsprincipen ”naken in – naken ut” kan det föreskrivas att den anställde måste sälja 

sina aktier till ett lågt pris, ofta samma som inköpspris, oavsett av vilken anledning som 

anställningen upphör. Föreskrivs sådant i anställningsavtalet finns det dock risk för jämkning 

och i en sådan situation är det oklart vilket pris den anställde skulle kunna erhålla för sin 

aktie.7 

1.2 Problemformulering 

Vad är "naken in - naken ut" och vilka rättsverkningar har ”naken in – naken ut” inom 

aktieägarkretsen och gentemot tredje man? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda rättsläget vad gäller värderingsprincipen “naken in - 

naken ut” samt se om några obesvarade juridiska spörsmål finns vid tillämpningen av 

principen i aktieägaravtal. Syftet är att se i vilka slags företag “naken in - naken ut” används 

och i vilka slags företag värderingsprincipen skulle passa att användas. Vidare är syftet med 

uppsatsen att utreda om värderingen av aktierna i fåmansaktiebolag vid någon situation kan 

fastställas till ett annat värde än det som värderingsprincipen föreskriver. En viktig aspekt i 

det fallet är att se om “naken in - naken ut” alltid gäller inom aktieägarkretsen eller om det 

finns undantag. En annan viktig aspekt är att se om “naken in - naken ut” gäller gentemot 

tredje man eller om aktiernas värdering kan bli en annan när en utomstående värderar 

aktierna i bolaget. Bredvid “naken in - naken ut” föreskrivs överlåtelsebegränsningar vilket 

innebär att ett syfte med uppsatsen är att utreda vilka överlåtelsebegränsningar som behövs i 

de fåmansaktiebolag som tillämpar “naken in - naken ut”. 

 

Uppsatsen riktas främst till verksamma jurister och revisorer, men även till andra som är 

intresserade av aktiebolagsrätt. Uppsatsen riktas även till de företag som är intresserade av att 

tillämpa “naken in - naken ut” och således vill veta mer om förfarandet. 

                                                
6 Se exempelvis Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 2. Se 
exempelvis även Person, Att driva advokatverksamhet: (-eller "Hur man driver advokater") (2011), s. 34 samt s. 
45 f. 
7 Se exempelvis Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 53. 
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1.4 Metod och material 

Uppsatsen utgår från två olika metoder; en deskriptiv metod och en rättsdogmatisk metod. 

För att besvara frågeställningen används de båda metoderna kombinerat, där den 

rättsdogmatiska metoden utgör den dominerande metoden.  

 

I uppsatsen används en deskriptiv metod, eftersom syftet med uppsatsen är att utreda “naken 

in- naken ut”. Med deskriptiv metod menas att en beskrivning sker av värderingsprincipen 

“naken in - naken ut”, samt en utredning av hur “naken in - naken ut” används i 

aktieägaravtal och till viss del i anställningsavtal för att förstå problematiken i uppsatsen.8 

 

Uppsatsen utgår från en rättsdogmatisk metod där gällande rätt ligger i fokus.9 Lagstiftning, 

förarbeten och rättspraxis behandlas i uppsatsen när aktiebolagsrättsliga, arbetsrättsliga, 

avtalsrättsliga och till viss del skatterättsliga begrepp beskrivs och förklaras.10 

Rättsdogmatiken används för att fastställa gällande rätt och hur det ska uppfattas i sitt 

sammanhang tillsammans med “naken in - naken ut”.11 Beskrivning av “naken in - naken ut” 

kan till viss del ske genom rättspraxis men “naken in - naken ut” finns inte lagreglerad. Det 

innebär att det behövs annat material än lagtext och förarbeten för att beskriva “naken in - 

naken ut”. Enligt Jareborg finns det inget som hindrar att den rättsdogmatiska metoden vidgas 

för att finna nya svar och på så sätt finna nya lösningar. Att använda annat material än det 

som föreskrivs inom det strikt rättsdogmatiska materialet, kan enligt Jareborg anses ha mer 

nytta för att påverka uppsatsens kvalitét.12 Av den anledningen innehåller uppsatsen bland 

annat en enkät, för en djupare förståelse, fastställelse och analysering av värderingsprincipen 

“naken in - naken ut”. Uppsatsen innehåller således empiriskt material, mer exakt kvalitativt 

empiriskt material. I ett fall har enkätsvaret uppföljts med en telefonintervju. I uppsatsen 

används även en e-postkonversation med Advokatsamfundet.  Det empiriska materialet har 

använts, eftersom doktrin inte ger någon vidare vägledning i förklaring av “naken in - naken 

ut”.13 Även om empiriskt material inte erkänns fullt ut som en juridisk metod,14 har empirin 

en önskvärd funktion i denna uppsats.  

                                                
8 Ejvegård, Vetenskaplig metod (2009), s. 34 f. 
9 Sandgren, Vad är rättsvetenskap? (2009), s. 119 och Peczenik, Juridikens teori och metod: en introduktion till 
allmän rättslära (1995), s. 33. 
10 Peczenik, Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära (1995), s. 33. 
11 Kleinman, ‘Rättsdogmatisk metod’ i Korling & Zamboni (red.), Juridisk metodlära (2013), s. 26 f. 
12 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, s. 4 f. 
13 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation (2015), s. 49 ff. 
och Sandgren, Vad är rättsvetenskap? (2009), s. 9 ff. 
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Enkäten har utförts på följande sätt: förfrågan om att delta i enkätundersökningen skickades 

ut till 24 personer från den 14 november 2017 där sista svarsdag var den 15 februari 2018. De 

respondenter som fått förfrågan om att delta i enkätundersökningen är personer som är 

verksamma i advokatbyråer eller revisionsbyråer. Enkäten besvarades av fyra verksamma 

advokater där alla fått sex frågor angående “naken in - naken ut”. Frågorna är förhållandevis 

öppna för att samla in så mycket information som möjligt om “naken in - naken ut”.15  

 

Den rättspraxis som används i uppsatsen är främst två domar som behandlar “naken in - 

naken ut” i aktieägaravtal. Dessa är: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14 från den 

22 december 2014, nedan kallat PWC-fallet, samt Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr 

T-1489-14 från den 21 maj 2015, nedan kallat Mannheimer Swartling-fallet. 

1.5 Avgränsningar 

I uppsatsen behandlas “naken in - naken ut” i aktieägaravtal främst ur ett aktiebolagsrättsligt, 

avtalsrättsligt samt arbetsrättsligt perspektiv. “Naken in - naken ut” har en stark koppling till 

skatterätten eftersom värderingsprincipen används för bland annat skatteplanering.16 

Skatterätten används som hjälpmedel i uppsatsen, främst vad gäller definitionen 

fåmansaktiebolag. Fåmansaktiebolag som tillämpar “naken in - naken ut” träffas av undantag 

i Inkomstskattelag (1999:1229) (IL), vilket gör bolagen till fåmansföretag i skatterättens 

mening.17 Skatterätten berörs dock inte i någon större utsträckning, exempelvis berörs inte 

hur aktierna i dessa bolag bör beskattas. 

 

Uppsatsen kommer inte att behandla det fall där “naken in - naken ut” anses vara ett 

avbetalningsköp, det vill säga ett lån från bolaget eller aktieägarkretsen.18 Detta skulle kunna 

vara möjligt i det fall delägaren avstår den vinst som denne erhåller med sitt aktieförvärv 

under ett antal år efter aktieförvärvet.19 I det fallet skulle ett avstående av vinsten kunna ses 

som att en betalning för aktierna sker. Detta rymms dock inte inom ramen för denna uppsats, 

men frågan är tämligen intressant. 

                                                                                                                                                  
14 Sandgren, Om teoribildning och rättsvetenskap, s. 308 f. och Sandgren, Vad är rättsvetenskap? (2009), s. 41. 
15 Se Bilaga 1. 
16 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T-1489-14, bodelningsbeslut 2012-05-02, s. 14 och Kammarrätten 
i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 5. 
17 Se exempelvis Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 2. 
18 Jfr Konsumenternas, Konsumtionslån (2015). Elektronisk resurs. 
19 Manfred Löfvenhaft, verkställande direktör och delägare på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå. 
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1.6 Disposition 

Förevarande uppsats består av sex kapitel. I kapitel ett ges en kort bakgrund till det aktuella 

uppsatsämnet. I kapitlet beskrivs även syftet, metod och material samt avgränsningar i 

uppsatsen. Kapitlet avslutas med en överblick av uppsatsens disposition. I kapitel två 

förklaras och beskrivs vissa definitioner och utgångspunkter som är viktiga för förståelsen av 

uppsatsen. För att läsaren ska få en uppfattning om “naken in - naken ut” i aktieägaravtal och 

hur bolagen tillämpar denna värderingsprincip delas uppsatsen upp i två större delar där det i 

kapitel tre redogörs för vad “naken in - naken ut” är, varefter det i kapitel fyra redogörs för 

överlåtelsebegränsningar. Avslutningsvis kopplas de två större delarna samman i en analys i 

kapitel fem där problemformuleringen besvaras och slutsatser dras. 
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2 Definitioner och utgångspunkter 

2.1 Inledande kommentar 

I denna uppsats behandlas “naken in - naken ut” i fåmansaktiebolag. Vissa utgångspunkter 

för uppsatsen förklaras i detta kapitel, exempelvis förklaras vissa begrepp som behövs för 

vidare läsning av uppsatsen. Begreppen förklaras för att framställelsen av uppsatsen ska bli så 

tydlig som möjligt.  

2.2 Fåmansaktiebolag 

I denna uppsats definieras fåmansaktiebolag som ett aktiebolag som även är ett fåmansföretag 

enligt 56-57 kap. IL. Ett fåmansföretag utmärker sig på det sätt att det är fyra eller färre 

personer som äger bolaget, vilket föreskrivs i 56 kap. 2 § IL. I denna uppsats är dock 

undantaget i 57 kap. 3 § 2 st. IL av betydelse. Undantaget innebär att en delägare anses vara 

verksam i betydande omfattning i bolaget, om dennes arbetsinsatser har stor betydelse för 

vinstgenereringen i företaget.20 Undantaget får till följd att exempelvis PwC, som ägs av 240 

delägare med cirka 3 000 anställda, kan definieras som ett fåmansföretag i skatterättens 

mening eftersom delägarna tillsammans kan ses som en person eftersom de är verksamma i 

betydande omfattning i bolaget.21 När ett aktiebolag anses vara ett fåmansföretag kan 

delägarnas ersättning för arbete i bolaget beskattas enligt de så kallade 3:12-reglerna,22 det är 

till exempel en av anledningarna till att “naken in - naken ut” tillämpas.23 I uppsatsen används 

således den något mer skatterättsliga termen fåmansaktiebolag av den anledningen att det är i 

aktiebolag, som är fåmansföretag, som “naken in - naken ut” används och för att 

värderingsprincipen innefattar en skatterättslig aspekt. 

2.3 Aktiers fria överlåtbarhet 

Aktier ska vara fritt överlåtbara enligt 4 kap. 7 § Aktiebolagslag (2005:551) (ABL), vilket 

innebär att de ska kunna förvärvas och överlåtas fritt. Förbehåll i bolagsordning och/eller i 

aktieägaravtal kan dock inskränka detta.24 För att genom bolagsordning begränsa den fria 

överlåtbarheten ska förbehållet föreskrivas i enlighet med lag. Inget hindrar dock att den fria 
                                                
20 Prop. 1989/90:110, s. 703. 
21 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 2. 
22 Prop. 2013/14:1, s. 260. 
23 Jfr Anders Jemail, delägare på Advokatfirman Delphi i Malmö. Jfr även Kammarrätten i Stockholm, mål nr 
701-702-14, förvaltningsrätten 2013-12-03, s. 3. 
24 Lehrberg, Aktieägaravtal och bolagsordning (2015), s. 105. 
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överlåtbarheten begränsas i ett aktieägaravtal, där lagens bestämmelser om 

överlåtbarhetsbegränsningar kan kringgås.25 

2.4 Bolagsordning 

Ett aktiebolags bolagsordning regleras i 3 kap. ABL och ska innehålla det som föreskrivs i 3 

kap. 1 § ABL. Bolagsordningen kan även innehålla reglering om aktiernas omsättning genom 

exempelvis hembudsförbehåll, förköpsförbehåll och samtyckesförbehåll.26 Aktieägarna får ta 

upp nästan vad de vill i bolagsordningen. Det enda kravet är att det inte strider mot ABL, 

dess grunder eller mot annan lag eller författning.27 

 

Bolagsordningen ska efterföljas och är bindande för aktiebolagets ställföreträdare och organ. 

Överträdelse av bolagsordningen kan leda till ett skadeståndsansvar för aktieägare, 

verkställande direktör, stiftare, styrelseledamot, revisor, särskild granskare eller 

lekmannarevisor enligt 29 kap. 1-3 §§ ABL. Även andra sanktioner än skadeståndskrav kan 

aktualiseras vid överträdelse av bolagsordning, exempelvis sanktioner enligt aktieägaravtal 

eller anställningsavtal.28 

 

Fåmansaktiebolag karaktäriseras av att vissa anställda i bolaget även äger aktier i bolaget.29 

Av den anledningen är det viktigt för fåmansaktiebolag att begränsa aktieägarkretsen.30 Det 

är förbjudet att i bolagsordningen föreskriva att aktieägarna aldrig, eller under en viss tid, får 

sälja aktier till någon utomstående. Däremot finns det lagstadgade överlåtelsebegränsningar 

som inskränker aktieägarkretsen och gör att aktieägarna kan påverka och kontrollera vem 

eller vilka som går in i bolaget som ny aktieägare.31  

2.5 Aktieägaravtal 

Aktieägaravtalet finns inte reglerat i ABL utan har sitt ursprung i de avtalsrättsliga reglerna.32 

Aktieägaravtal omfattas av principen om avtalsfrihet, vilket innebär att parterna själva kan 

                                                
25 Lehrberg, Aktieägaravtal och bolagsordning (2015), s. 106 f. 
26 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt (2017), s. 152. 
27 Prop. 1975:103, s. 297. 
28 Lehrberg, Aktieägaravtal och bolagsordning (2015), s. 29 f. 
29 Rodhe & Skog, Rodhes aktiebolagsrätt (2018), s. 150. Jfr även Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-
14, förvaltningsrätten 2013-12-03, s. 3 och Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T-1489-14, tingsrätt 
2014-04-30, s. 4.  
30 Prop. 2004:05/85, s. 250. 
31 Rodhe & Skog, Rodhes aktiebolagsrätt (2018), s. 150 f. 
32 Prop. 2004:05/85, s. 251. 



 
 
 

12 

komma överens om hur avtalet ska utformas.33 Vanligt förekommande i aktieägaravtal är 

försäljningsrestriktioner eller förvärvsrättigheter, som hjälper till att reglera ägarkretsen i 

bolaget.34 

 

Aktieägaravtal kan slutas mellan aktieägarna i bolaget och kompletterar ofta 

bolagsordningen. Till skillnad från bolagsordningen är ett aktieägaravtal inte offentligt.35 Ett 

aktieägaravtal har ingen verkan mellan bolaget och aktieägarna. Aktieägaravtalet får trots 

avtalsfrihet inte inskränka aktieägarnas rättigheter enligt ABL.36 Föreskrifter som inskränker 

aktieägares rättigheter enligt ABL saknar bolagsrättslig verkan.37 

 

Det har diskuterats i svensk litteratur om ett aktieägaravtal kan anses vara ett enkelt bolag.38 

Ett enkelt bolag föreligger om två eller flera har avtalat att utöva näringsverksamhet i bolag 

där bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter bestäms genom avtal, vilket 

föreskrivs i 1 kap. 3 § och 4 kap. 1 § Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 

(HBL).39 De flesta bolagsrättsexperter anser att ett aktieägaravtal utgör ett enkelt bolag,40 av 

den anledningen utgår jag fortsättningsvis från att ett aktieägaravtal anses vara ett enkelt 

bolag. Uppsatsen kommer dock stödja sig på visst material från Ramberg som anser att ett 

aktieägaravtal inte är ett enkelt bolag, eftersom hennes redogörelser i vissa fall behövs för 

uppsatsens framställning. 

 

                                                
33 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 30 och Kansmark & Roos, Aktieägaravtal: en kortfattad 
handbok (1994), s. 15. 
34 Lehrberg, Aktieägaravtal och bolagsordning (2015), s. 72 f. 
35 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 15, Kansmark & Roos, Aktieägaravtal: en kortfattad handbok 
(1994), s. 15 f. och Arvidsson, Aktieägaravtal: särskilt om besluts- och överlåtelsebindningar (2010), s. 63. 
36 Prop. 2004:05/85, s. 251. 
37 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt (2017), s. 87 och Kansmark & Roos, Aktieägaravtal: en kortfattad 
handbok (1994), s. 33. 
38 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 17 samt s. 24, Kansmark & Roos, Aktieägaravtal: en 
kortfattad handbok (1994), s. 35 och Sund, Skydd av ägarpositioner i familjeägda små och medelstora 
aktiebolag: en studie i familje- och associationsrätt (2008), s. 135.  
39 Nial & Hemström, Om handelsbolag och enkla bolag (2008), s. 36 och Dotevall, Samarbete i bolag: om 
personbolag (2015) , s. 124. 
40 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt (2017), s. 86, Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 17, s. 24 samt 
s. 161, Kansmark & Roos, Aktieägaravtal: en kortfattad handbok (1994), s. 35 och Sund, Skydd av 
ägarpositioner i familjeägda små och medelstora aktiebolag: en studie i familje- och associationsrätt (2008), s. 
135.  
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3 “Naken in - naken ut” 

3.1 Inledande kommentar 

Nedan följer en redogörelse av “naken in - naken ut”. I kapitlet används dels rättspraxis från 

PwC-fallet och Mannheimer Swartling-fallet, dels enkätsvar från fyra verksamma jurister 

med en kompletterande telefonintervju, för att redogörelsen av “naken in - naken ut” ska bli 

så heltäckande som möjligt. I kapitlet behandlas vad “naken in - naken ut” är, samt hur ett 

inträde och ett utträde kan ske i  fåmansaktiebolag som tillämpar “naken in - naken ut”. I 

kapitlet redogörs även för när “naken in - naken ut” används och vilka problem som finns vid 

“naken in - naken ut” inom respektive utom aktieägarkretsen. 

3.2 Vad är “naken in - naken ut”? 

“Naken in - naken ut” är en värderingsprincip som föreskrivs i aktieägaravtal och tillämpas 

vid delägarskap i fåmansaktiebolag.41 Värderingsprincipen fungerar på det sätt att någon 

anställd eller blivande anställd erbjuds delägarskap i bolaget till ett förbestämt värde, ofta 

som en befordran. Den som inträder som delägare i bolaget kan betala ett mycket litet belopp 

för sitt förvärv, ibland behövs inte ens någon betalning erläggas. När delägaren slutar i 

bolaget och aktierna avyttras ska delägaren erhålla samma belopp som denne erlade för 

aktierna vid sitt aktieförvärv.42 Det är av den anledningen som värderingsprincipen kallas 

“naken in - naken ut”. Delägaren tar inte med sig något när denne träder in i bolaget, det vill 

säga att denne är naken. Samtidigt får delägaren inte med sig något när denne utträder ur 

bolaget, det vill säga att denne även vid utträde är naken.43 Ingen vinst erhålls av delägaren 

vid aktieavyttringen. Istället förvärvas all vinning av aktierna under delägarskapet.44 Under 

delägarskapstiden tar aktieägarna del av bolagets utdelning, vilken utgörs av den vinst som 

delägarna gemensamt bidragit till under det aktuella året.45 Utdelning utgår i kombination 

med den lön som delägaren erhåller, i och med sin anställning i bolaget.46  

                                                
41 Jfr Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 2 samt s. 7. 
42 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 2. Se även Person, Att 
driva advokatverksamhet: (-eller "Hur man driver advokater") (2011), s. 34. Se även Fredrik Sonander, 
delägare på Advokatfirman Vinge Göteborg. 
43 Person, Att driva advokatverksamhet: (-eller "Hur man driver advokater") (2011), s. 34. 
44 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 2. Se även Person, Att 
driva advokatverksamhet: (-eller "Hur man driver advokater") (2011), s. 34. Se även Fredrik Sonander, 
delägare på Advokatfirman Vinge Göteborg. 
45 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 5. Se även Manfred 
Löfvenhaft, verkställande direktör och delägare på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå. 
46 Jfr Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, förvaltningsrätten 2013-12-03, s. 3. 
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“Naken in - naken ut”-klausulen är ofta kortfattad och kan se ut enligt följande:  

 

Vid inträde: Ny delägare ska inte erlägga annan ersättning än aktiens kvotvärde.  

 

Vid utträde: Vid delägares utträde ska dennes aktier inlösas av bolaget för kvotvärde.47  

 

Värderingsprincipen kombineras ofta, om inte alltid, med krav på att delägaren ska arbeta i 

bolaget. Det föreskrivs även krav på hur en anställd antas och slutar som delägare i bolaget.48 

I aktieägaravtalet föreskrivs att värderingsprincipen “naken in - naken ut” ska gälla vid en 

delägares utträde i situationer där delägaren frivilligt utträder, pensioneras, dör, är på 

obestånd, är varaktigt sjuk eller om delägaren begår ett väsentligt avtalsbrott. Detta framgår 

av exempelvis PwC-fallet och Mannheimer Swartling-fallet.49 Ibland finns det föreskrifter 

om att en ny delägare inte ska erhålla lika mycket i utdelning som de andra delägarna under 

något eller några år efter sitt aktieförvärv. Genom att avstå en del av utdelningen anses 

delägaren “betala” sig in i bolaget.50 

 

Fåmansaktiebolag där “naken in - naken ut” används innehåller inte något större kapital och 

tillgångar byggs inte upp i bolaget.51 För ett bolag som tillämpar “naken in - naken ut” är det 

exempelvis helt uteslutet att äga en fastighet, det innebär att fåmansaktiebolaget endast kan 

hyra lokaler för sin verksamhet. Även små tillgångar som kopiatorer kan tydligen vara 

problematiskt att äga, eftersom även de utgör en tillgång i bolaget.52 Fåmansaktiebolag som 

tillämpar “naken in - naken ut” har således inte någon substansuppbyggnad. För att 

upprätthålla detta delas årets resultat ut till aktieägarna vid varje räkenskapsårs slut.53 Hur 

                                                
47 Manfred Löfvenhaft, verkställande direktör och delägare på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå. 
48 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 2. Se även Manfred 
Löfvenhaft, verkställande direktör och delägare på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, och Fredrik Sonander, 
delägare på Advokatfirman Vinge Göteborg. 
49 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 3 och Hovrätten över 
Skåne och Blekinge, mål nr T-1489-14, tingsrätt 2014-04-30, s. 4. 
50 Person, Att driva advokatverksamhet: (-eller "Hur man driver advokater") (2011), s. 46. Se även 
Telefonintervju med Manfred Löfvenhaft, verkställande direktör och delägare på Gernandt & Danielsson 
Advokatbyrå, 27-11-2017. 
51 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T-1489-14, 2015-05-21. Se även Person, Att driva 
advokatverksamhet: (-eller "Hur man driver advokater") (2011), s. 34 och s. 45. 
52 Person, Att driva advokatverksamhet: (-eller "Hur man driver advokater") (2011), s. 34 samt s. 45. Se även 
telefonintervju med Manfred Löfvenhaft, verkställande direktör och delägare på Gernandt & Danielsson 
Advokatbyrå, 27-11-2017.  
53 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 2. Se även Manfred 
Löfvenhaft, verkställande direktör och delägare på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå. 
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detta sker kan ändras i praktiken, eftersom delägarna väljer att antingen ta ut lön eller att 

antingen ta ut utdelning, för en del av den arbetsinsats som denne bistått med under året. 

Valet mellan utdelning eller lön beror på vilka skatteregler som är mest förmånliga på 

området vid räkenskapsårets slut, eftersom bolaget vid den tidpunkten avses tömmas på 

upparbetade vinstmedel.54 Väljer delägarna att ta ut lön sker beskattning i inkomstslaget 

tjänst, även kallad inkomstbeskattning, enligt 10-12 kap. IL. Väljer delägarna att ta ut 

utdelning kan förmånsbeskattning med kvalificerade andelar ske i inkomstslaget kapital 

enligt 56-57 kap. IL, även kallade 3:12-reglerna. Förmånsbeskattning med kvalificerade 

andelar är enligt nuvarande skattelagstiftning mer förmånlig än vanlig inkomstbeskattning.55 

Exempelvis valde delägarna i PwC-fallet och Mannheimer Swartling-fallet att ta ut utdelning, 

istället för lön, för en del av sin arbetsinsats i bolaget.56 Den enda skillnaden med att vara 

delägare i bolaget är således att en del av arbetsinsatserna i bolaget kan tas ut som utdelning 

och därmed förmånsbeskattas. Att äga aktier i ett fåmansaktiebolag med “naken in - naken 

ut” utgör således vinst endast genom skillnaden i beskattning.57  

 

Vid tillämpning av “naken in - naken ut” är det viktigt att det råder total kontroll över 

aktieägarkretsen i bolaget, endast de som erbjuds delägarskap i bolaget ska ha möjlighet att 

förvärva aktierna i bolaget.58 Av den anledningen kompletteras “naken in - naken ut” med 

olika överlåtelsebegränsningar i både bolagsordning och aktieägaravtal, vilka minskar 

aktiernas marknad och gör den i princip obefintlig.59 På grund av att aktierna i bolaget inte 

kan överlåtas fritt, kan inget annat marknadsvärde beräknas för aktierna än det som “naken in 

- naken ut” föreskriver.60  

 

 

                                                
54 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 2 och Hovrätten över 
Skåne och Blekinge, mål nr T-1489-14, tingsrätt 2014-04-30, s. 9 samt hovrätt 2015-05-21, s. 17. Jfr även 
Anders Jemail, delägare på Advokatfirman Delphi i Malmö. 
55 Prop. 2013/14:1, s. 260. Se även Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T-1489-14, bodelningsbeslut 
2012-05-02, s. 13 f. Se även Anders Jemail, delägare på Advokatfirman Delphi i Malmö. 
56 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 5 och Hovrätten över 
Skåne och Blekinge, mål nr T-1489-14, bodelningsbeslut 2012-05-02, s. 14. 
57 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, förvaltningsrätten 2013-12-03, s. 3. 
58 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 3. Se även Anders Jemail, 
delägare på Advokatfirman Delphi i Malmö och Manfred Löfvenhaft, verkställande direktör och delägare på 
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå. 
59 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 7 samt s. 9 f. Se även 
Anders Jemail, delägare på Advokatfirman Delphi i Malmö. 
60 Anders Jemail, delägare på Advokatfirman Delphi i Malmö och Manfred Löfvenhaft, verkställande direktör 
och delägare på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå. Jfr även Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, 
förvaltningsrätten, s. 11.  
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Som uppsatsen redogör för, innehåller “naken in - naken ut” följande element: 

● Värderingsprincipen föreskrivs i aktieägaravtalet  

● Den som erbjuds delägarskap är eller blir anställd i bolaget 

● Aktierna förvärvas för noll kronor eller ett mycket litet belopp. Den summa som 

aktierna förvärvas för är även den summa som erhålls vid försäljning av aktierna 

● Bolaget innehåller inte någon substansuppbyggnad, vilket upprätthålls genom 

utdelning varje räkenskapsårsslut till anställda i bolaget, där delägarna i bolaget kan 

förmånsbeskatta sin utdelning 

● Marknaden för aktierna är i princip obefintlig, endast de som erbjuds delägarskap kan 

förvärva aktierna.  

3.3 Delägares anställning och anställningsavtal vid “naken in - naken ut”  

Anställningsavtal omfattas vanligtvis av Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).61 I ett 

fåmansaktiebolag äger delägaren aktier i bolaget samtidigt som denne är anställd och utför 

arbete i bolaget. Det kan således bli fråga om en delägare kan anses ha en arbetsledande 

ställning i bolaget.62 Om delägarens ställning är att se som arbetsledande gäller inte LAS 

enligt 1 § 1 p. LAS. Gränsdragningen får göras från fall till fall där den avgörande faktorn är 

hur stor andel aktier som delägaren innehar. För att en delägares anställning ska ses som 

arbetsledande måste personen äga en större del av aktierna i bolaget och ha ett väsentligt 

inflytande över verksamheten.63 Delägare i fåmansaktiebolag där “naken in - naken ut” 

tillämpas innehar oftast inte en stor andel i bolaget, detta innebär att även om delägarna anses 

ha ett väsentligt inflytande över verksamheten bör LAS tillämpas enligt 1 § LAS.64 

Undantaget i 1 § 1 p. LAS kan således inte aktualiseras på grund av delägarens aktieägande i 

fåmansaktiebolaget. Jag kommer inte utreda detta vidare, utan anta att aktieägare i 

fåmansaktiebolag omfattas av LAS. 

 

Ett anställningsavtal kan ingås både muntligt, skriftligt och genom konkludent handlande. 

Det finns med andra ord inga formkrav på hur ett anställningsavtal ska ingås.65 Även 

                                                
61 Lundén, Eget aktiebolag: en praktisk handbok (2017), s. 107. 
62 D'Oliwa & Flemström, Rätt arbetsrätt: 2018 års uppslagsbok för arbetsgivare, arbetstagare, organisationer 
på arbetsmarknaden och andra som behöver lättfattlig information om arbetsrätten. (2018), s. 42. 
63 D'Oliwa & Flemström, a.a. s. 101. 
64 Jfr Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 2. 
65 Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten (2016), s. 114 
och D'Oliwa & Flemström, Rätt arbetsrätt: 2018 års uppslagsbok för arbetsgivare, arbetstagare, 
organisationer på arbetsmarknaden och andra som behöver lättfattlig information om arbetsrätten. (2018), s. 
168. 
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passivitet från arbetsgivarens sida innebär ett bundet avtal.66 När någon är anställd i ett 

fåmansaktiebolag samtidigt som denne äger aktier i bolaget förekommer dubbla roller.67 Det 

bästa är att hålla de dubbla rollerna åtskilda, det vill säga att anställningsfrågor regleras i 

anställningsavtalet och aktieägarfrågor regleras i aktieägaravtalet, men det är inte alltid detta 

efterlevs.68 I AD 2004 nr 63 kom anställningsavtalet och aktieägaravtalet i konflikt med 

varandra. I fallet hade anställningsavtalet ingåtts muntligt, samtidigt som vissa 

anställningsvillkor var fästa som bilagor till aktieägaravtalet. I och med att investerare trädde 

in i bolaget som nya aktieägare, skrevs ett nytt aktieägaravtal, vilket skulle ersätta det gamla. 

Det nya aktieägaravtalet innehöll inte de anställningsvillkor som fästs som bilagor till det 

första aktieägaravtalet. Frågan var om avgångsvederlaget som föreskrivits i bilagan till det 

förra aktieägaravtalet kunde anses som ett anställningsavtal och således ha företräde framför 

det nya aktieägaravtalet som saknade motsvarande anställningsvillkor. I fallet hade det 

ansetts onödigt att skriva enskilda anställningsavtal, eftersom det var samma personer som 

skulle äga aktier i bolaget och arbeta i det. Anställningsförmånerna som angetts i bilagor till 

det första aktieägaravtalet ansågs gälla, eftersom inget nytt anställningsavtal hade avtalats i 

samband med skrivningen av det nya aktieägaravtalet. Det hade heller inte skett några 

förändringar i varken bolagsmännens anställningar eller i anställningarnas villkor sedan det 

nya aktieägaravtalet ingåtts. 

3.4 Värderingsalternativ vid “naken in - naken ut” 

Värdering av aktier vid “naken in - naken ut” kan ske på tre olika sätt; enligt det värde som 

aktieägarkretsen kommer överens om, enligt kvotvärde eller enligt marknadsvärde.69 Inom 

aktieägarkretsen är det värdet som aktieägarkretsen beslutat om eller ett värde enligt 

kvotvärde som verkar gälla för aktierna i bolaget. I PwC-fallet framhölls det att 

aktieägarkretsen varje år beslutade om vilket värde aktierna hade. Aktieägarkretsen 

fastställde aktiernas värde till kvotvärdet.70 Kvotvärdet beräknas genom att aktiekapitalet 

divideras med antalet aktier, 2 kap. 5 § 4 st. ABL.71 Det formellt bestämda aktiekapitalet 

påverkas inte av det kapital som tillförs och bortförs bolaget i dess verksamhet.72 

                                                
66 AD 2003 nr 105 och AD 1981 nr 131. Se även Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet: inledning 
till den individuella arbetsrätten (2016), s. 114. 
67 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 51. 
68 Kansmark & Roos, Aktieägaravtal: en kortfattad handbok (1994), s. 33 och Ramberg, Aktieägaravtal i 
praktiken (2011), s. 51. 
69 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T-1489-14, bodelningsbeslut 2012-05-02, s. 13. 
70 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 2. 
71 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt (2017), s. 81. 
72 Jfr Sandström, a.a. s. 109 f. 
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Aktiekapitalet är således alltid detsamma, vilket innebär att aktierna vid en värdering enligt 

kvotvärde får samma värde under hela räkenskapsåret.73 Det är ofta en värdering enligt 

kvotvärdet som gäller inom aktieägarkretsen vid ”naken in – naken ut”.74  

 

Värdering av aktierna kan även ske till marknadsvärde när utomstående värderar aktierna i 

bolaget, vilket skett i PwC-fallet och Mannheimer Swartling-fallet. Marknadsvärdet på aktier 

i ett onoterat bolag beräknas oftast i första hand genom substansvärdesmetoden, vilket 

innebär en beräkning av skillnaden mellan bolagets tillgångar och skulder som divideras med 

antalet aktier.75 Fåmansaktiebolag med “naken in - naken ut” innehåller inte någon 

substansuppbyggnad och värderas således till ett väldigt lågt värde vid en beräkning enligt 

substansvärdesmetoden.76 I Mannheimer Swartling-fallet framhölls dock att aktiernas värde 

inte beräknades enligt substansvärdesmetoden, utan aktiernas värde beräknades utifrån det 

marknadsvärde som fanns på aktierna i bolaget. Marknadsvärdet ansågs vara det värde som 

föreskrevs i bolagets “naken in - naken ut”, eftersom det fanns en reglerad marknad för 

aktierna i bolaget och på den marknaden var priset för aktierna redan bestämt.77 

3.5 Inträde vid “naken in - naken ut” 

I fåmansaktiebolag som tillämpar “naken in - naken ut” väljer företagsledningen ut vilka som 

ska bli delägare i bolaget, varefter aktieägarna vid bolagsstämman beslutar om inval av ny 

delägare i bolaget.78 Val av delägare i fåmansaktiebolag som tillämpar ”naken in – naken ut” 

kan ske utifrån delägarens kompetens, inte dennes ekonomi.79 Delägarna kan träda in i 

bolaget på två olika sätt; den inträdande delägaren kan förvärva en utträdande parts aktier, 

eller teckna sig för nyemitterade aktier.80 Det har framkommit av ett intervjuobjekt att det 

vanligaste torde vara att den inträdande delägaren tecknar sig för nyemitterade aktier.81  

 

                                                
73 Jfr Rodhe & Skog, Rodhes aktiebolagsrätt (2018), s. 121 f. 
74 Anders Jemail, delägare på Advokatfirman Delphi i Malmö och Manfred Löfvenhaft, verkställande direktör 
och delägare på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå. 
75 Lundén, Eget aktiebolag: en praktisk handbok (2017), s. 19 f. 
76 Se exempelvis Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 2. 
77 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T-1489-14, bodelningsbeslut 2012-05-02, s. 13. 
78 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 2.  
79 Telefonintervju med Manfred Löfvenhaft, verkställande direktör och delägare på Gernandt & Danielsson 
Advokatbyrå, 27-11-2017. 
80 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 2.  
81 Telefonintervju med Manfred Löfvenhaft, verkställande direktör och delägare på Gernandt & Danielsson 
Advokatbyrå, 27-11-2017. 
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Vid en nyemission ges nya aktier ut och förmögenhetstillskott sker i bolaget.82 Nyemission 

föreskrivs i 13 kap. ABL. För att inte de redan befintliga aktieägarna ska ha rätt till de nya 

aktierna, måste nyemissionen vara riktad till den eller de inträdande delägarna. Bolaget kan 

rikta nyemissionen genom att föreskriva i bolagsordningen att företrädesrätten endast gäller 

för inträdande delägare, 13 kap. 1 § 2 st. 2 p. ABL. Det kan dock inte föreskrivas fullt ut, 

eftersom 4 kap. 3 § 2 st. ABL anger att företrädesrätt ska ges till de befintliga aktieägarna i 

förhållande till deras andel i bolagets kapital, eller att en gammal aktie ska ge rätt till en ny 

aktie av samma slag. De befintliga aktieägarnas företrädesrätt innebär att alla befintliga 

aktieägare ges rätt att utnyttja sin förmån till företräde, om teckningskursen för nyemissionen 

är lägre än aktiernas marknadsvärde. Avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt vid 

nyemission kan beslutas av bolagsstämman eller, under vissa förutsättningar, styrelsen i 

bolaget. Vid ett sådant beslut måste den så kallade generalklausulen i 7 kap. 47 § ABL 

beaktas. Generalklausulen innebär att ett beslut inte får fattas av bolagsstämman som är ägnat 

att ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare, eller någon annan, till nackdel för bolaget eller 

någon annan aktieägare.83 Ett beslut om att avvika från aktieägarnas företrädesrätt vid 

nyemission är giltigt endast om beslutet vid bolagsstämman tagits med två tredjedelars 

majoritet, enligt 13 kap. 2 § ABL. På så sätt kan en nyemission riktas till utomstående, det 

vill säga de inträdande delägarna, vid förvärv av aktier vid värderingsprincipen “naken in - 

naken ut” i fåmansaktiebolag.84 En anställd som ska avancera till delägare kan således med 

hjälp av en riktad nyemission förvärva aktier i bolaget. Vid förvärvet ska den nytillträdda 

delägaren betala för sina aktier, vilket föreskrivs i 13 kap. 20 § ABL. Priset för aktierna är det 

som “naken in - naken ut” föreskriver.85 De nya aktierna ger rätt till utdelning enligt 11 kap. 

10 § ABL.  

3.6 Utträde vid “naken in - naken ut” 

En delägare kan utträda ur ett fåmansaktiebolag med “naken in - naken ut” på tre olika sätt; 

den utträdande delägaren låter en inträdande delägare förvärva aktierna, bolaget förvärvar 

sina egna aktier eller bolaget minskar sitt aktiekapital med indragning av aktier.  

 

                                                
82 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt (2017), s. 123. 
83 Prop. 2004:05/85, s. 340 f. 
84 Westermark & Lagercrantz, Om nyemission (2013), s. 217. 
85 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 2 och Hovrätten över 
Skåne och Blekinge, mål nr T-1489-14, bodelningsbeslut 2012-05-02, s. 13. 
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När en delägare slutar i ett fåmansaktiebolag där “naken in - naken ut” tillämpas kan 

aktiebolaget förvärva sina egna aktier av den utträdande aktieägaren, tills de kan avyttras till 

en ny delägare.86 Ett aktiebolag får inte teckna egna aktier enligt 19 kap. 1 § ABL, men 

bolaget får förvärva egna aktier enligt 19 kap. 4-5 §§ ABL. Av 19 kap. 5 § 1 p. ABL framgår 

att ett aktiebolag får förvärva egna aktier för vilka ersättning inte ska betalas. Vid “naken in - 

naken ut” kan aktieägare inträda i och utträda ur bolaget utan att erlägga eller erhålla någon 

ersättning.87 Ett motiv för att bolaget ska få förvärva sina egna aktier, är att bolaget ska kunna 

“köpa ut” en delägare eller kunna erbjuda en anställd delägarskap.88 Aktier som förvärvats av 

bolaget ska avyttras så snart som möjligt utan förlust. Detta ska ske senast tre år efter 

förvärvet, 19 kap. 6 § ABL. I fåmansaktiebolag som tillämpar “naken in - naken ut” verkar 

det vara på det sätt att nya delägare tas in kontinuerligt i bolaget, 89 vilket gör att förvärvade 

egna aktier kan avyttras av bolaget inom tre års tid utan problem. Aktier som avyttras i 

fåmansaktiebolag som tillämpar ”naken in – naken ut” förvärvas och avyttras oftast till 

samma belopp,90 av den anledningen uppkommer inte heller någon förlust för aktierna. I 

förarbetena till förvärv av egna aktier, föreskrivs emellertid att aktier som bolaget förvärvat 

utan ersättning måste avyttras omedelbart.91 En fördel med bolagets förvärv av egna aktier är 

exempelvis att de förvärvade egna aktierna kan överlåtas till anställda som en slags 

befordran.92 I fåmansaktiebolag med “naken in - naken ut” kan bolagsstämman, vid ett 

förvärv av egna aktier, se ut en tilltänkt förvärvare av aktierna innan det egna förvärvet sker. 

Denne kan således omedelbart efter bolagets förvärv av de egna aktierna, förvärva aktierna av 

bolaget. 

 

Minskning av aktiekapitalet kan ske med eller utan indragning av aktier och regleras i 20 kap. 

ABL.93 Vid utträde ur ett fåmansaktiebolag som tillämpar “naken in - naken ut” är det endast 

det fall där minskning av aktiekapitalet sker med indragning av aktier som är av relevans. Ett 

sådant förfarande kallas inlösenförbehåll, 20 kap. 31 § ABL. Inlösenförbehållet ska ange 

ordningen för inlösen och inlösenbeloppet eller grunderna för dess beräkning. För att 

förfarandet ska få ske måste inlösenförbehållet ha tagits in i bolagsordningen. Minskning av 

                                                
86 Jfr Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 2. 
87 Person, Att driva advokatverksamhet: (-eller "Hur man driver advokater") (2011), s. 34. 
88 Prop. 2004:05/85, s. 407. Se även Sandström, Svensk aktiebolagsrätt (2017), s. 332. 
89 Telefonintervju med Manfred Löfvenhaft, verkställande direktör och delägare på Gernandt & Danielsson 
Advokatbyrå, 27-11-2017. 
90 Jfr Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 2. 
91 Prop. 1999/2000:34, s. 115. 
92 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt (2017), s. 335. 
93 Lehrberg, Aktiebolagsrätt (2016), s. 281. 
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aktiekapitalet får ske för återbetalning till aktieägarna, enligt 20 kap. 1 § 3 p. ABL. Beslut om 

minskning av aktiekapitalet fattas av bolagsstämman, om inte annat föreskrivs i 

bolagsordningen, 20 kap. 3 § ABL. Styrelsen kan således bli bemyndigad att besluta om när 

inlösen ska ske.94  Bolagsstämman får alltid besluta om sådan minskning som är föreskriven i 

bolagsordningen, 20 kap. 3 § 2 st. ABL. Förbehållet får inte medge att aktiekapitalet minskas 

under minimikapitalet. Ett beslut om minskning av aktiekapitalet är giltigt redan vid enkel 

majoritet, det vill säga om mer än hälften röstar för beslutet, 20 kap. 32 § och 7 kap. 40 § 

ABL. I fåmansaktiebolag som tillämpar “naken in - naken ut” är aktiernas värde lågt. På 

grund av detta behövs inget tillstånd från bolagsstämman eller styrelsen för att minska 

aktiekapitalet. Enligt 20 kap. 33 § 2 st. 1 p. ABL behövs heller inget tillstånd från 

Bolagsverket, eftersom lösenbeloppet inte överstiger vad som är disponibelt enligt 

försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § 1 st. ABL. Ett belopp som motsvarar minskningsbeloppet 

måste i det fallet avsättas till reservfonden, enligt 20 kap. 33 § 2 st. 2 p. ABL. Anmälan ska 

ske till aktiebolagsregistret när beslut fattas om inlösen av aktier enligt förbehåll i 

bolagsordningen, 20 kap. 34 § ABL.95 En minskning av reservfonden sker för att de delägare 

som utträder ur bolaget, med hjälp av minskning av aktiekapitalet och indragning av aktier, 

ska erhålla det belopp som de erlade för aktierna vid inträde i bolaget, 20 kap. 35 § 3 p. ABL. 

För att återbetalning till aktieägarna ska få ske behöver Bolagsverket eller domstol ge sitt 

tillstånd. Det är bolagsstämman som fattar beslut om minskning av reservfonden, 20 kap. 36 

§ ABL. Beslutet måste fattas med enkel majoritet, enligt 20 kap. 36 § 2 st. ABL och 7 kap. 40 

§ ABL. 

3.7 När används “naken in - naken ut” i aktieägaravtal? 

“Naken in - naken ut” i aktieägaravtal används i fåmansaktiebolag där värdet i bolaget utgörs 

av de enskilda konsulternas kompetens.96 Christina Ramberg hördes som sakkunnig i 

Mannheimer Swartling-fallet och angav att “naken in - naken ut” var vanligt bland 

konsultbolag.97 Det är konsulternas kreativitet, personliga attraktivitet på marknaden och 

egna arbetsinsatser som är viktiga och vinstgenererande i dessa fåmansaktiebolag.98 I sådana 

                                                
94 Prop. 2004:05/85, s. 421. 
95 Lehrberg, Aktiebolagsrätt (2016), s. 286. 
96 Anders Jemail, delägare på Advokatfirman Delphi i Malmö och telefonintervju med Manfred Löfvenhaft, 
verkställande direktör och delägare på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, 27-11-2017. 
97 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T-1489-14, tingsrätt 2014-04-30, s. 9. 
98 Fredrik Sonander, delägare på Advokatfirman Vinge Göteborg. 
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bolag är det en karriärväg att bli delägare. Exempel på företag som tillämpar “naken in - 

naken ut” är advokatbyråer, revisionsbyråer och reklambyråer.99  

3.8 Problem inom aktieägarkretsen vid “naken in - naken ut”  

3.8.1 Väsentligt avtalsbrott 

Enligt 4 kap. 7 § 2 st. HBL, med hänvisning till 2 kap. 25 § HBL, ska bolaget träda i 

likvidation om någon bolagsman väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt bolagsavtalet 

eller om det finns någon annan viktig grund för bolagets upplösning. Det skulle innebära att 

aktieägaravtalet upphör att gälla utan möjlighet till jämkning.100 Ett alternativ om aktieägarna 

inte vill att det enkla bolaget ska träda i likvidation är uteslutning av den aktieägare som 

åsidosatt sina skyldigheter, 4 kap. 7 § 2 st. HBL med hänvisning till 2 kap. 25 § HBL genom 

2 kap. 30 § HBL.101 Vid en uteslutning av aktieägare ska ett lösenbelopp erhållas av den 

uteslutande parten. Lösenbeloppet ska motsvara det belopp som bolagsmannen erhållit om 

bolagsskifte ägt rum, enligt 2 kap. 30 § HBL. Har annat avtalats mellan parterna ska den 

regeln ges företräde, 2 kap. 30 § 2 st. HBL. Det innebär att 2 kap. 30 § 1 st. HBL är 

dispositiv. 

 

Det föreskrivs ofta i aktieägaravtal vad som anses utgöra väsentliga avtalsbrott och därmed 

ge rätt till hävning. Det kan exempelvis föreskrivas i aktieägaravtalet att ett visst beteende ska 

vara hävningsgrundande.102 Hävning av aktieägaravtal påverkar endast de förpliktelser som 

följer av aktieägaravtalet, bolagsrelationen mellan aktieägarna förändras inte. För att hävning 

av aktieägaravtalet vid väsentligt avtalsbrott ska kunna ske, krävs det att klausulen är 

uttömmande enligt avtalsrättsliga principer. Hänsyn ska tas till klausulens ordalydelse.103 Den 

som åsidosätter aktieägaravtalet ska ersätta den ekonomiska förlust som motparten drabbats 

av. Det innebär att ett åsidosättande av ett aktieägaravtal vilar på skadeståndsrättslig grund. 

Om aktieägaravtalet innehåller regler om avtalsviten kan det vara enklare för aktieägarkretsen 

att få användning av regleringen. Aktieägaravtalet blir således mer användbart om avtalsvite 

                                                
99 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T-1489-14, tingsrätt 2014-04-30, s. 2 och Kammarrätten i 
Stockholm, mål nr 701—702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 2. Se även Fredrik Sonander, delägare på 
Advokatfirman Vinge Göteborg, anonym advokat och delägare, och Anders Jemail, delägare på Advokatfirman 
Delphi i Malmö. 
100 Lehrberg, Aktieägaravtal och bolagsordning (2015), s. 72 och Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 
161. 
101 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt (2017), s. 86. 
102 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 132 f. 
103 Ramberg, a.a. s. 130 ff.  
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finns reglerat. En tydligare reglering av förpliktelser i aktieägaravtalet, innebär att det blir 

lättare att påvisa att rättsföljder är för handen.104 Har part grovt illojalt utnyttjat bestämmelsen 

om beteende för hävningsgrund, endast för att komma ifrån aktieägaravtalet utan att själv ha 

lidit någon skada av det aktuella avtalsbrottet, kan det finnas utrymme för jämkning enligt 36 

§ Lag (1905:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 

(AvtL).105 

3.8.2 Uppsägning av aktieägaravtal 

Aktieägaravtal uppfyller de låga krav som gäller för enkla bolag. Av den anledningen sker 

uppsägning av aktieägaravtal enligt HBL:s regler. Om ett aktieägaravtal ingåtts på obestämd 

tid kan en aktieägare säga upp aktieägaravtalet när som helst med sex månaders 

uppsägningstid enligt 2 kap. 24 § HBL. Har ett aktieägaravtal ingåtts på bestämd tid finns 

inte samma utrymme för att säga upp avtalet utan avtalet gäller till avtalstidens utgång, om 

det inte föreligger en viktig grund för bolagets upplösning eller om avtalet ger utrymme till 

annat, 2 kap. 25 § HBL.106 Om aktieägaravtalet slutits för bestämd tid och bolagets rörelse 

fortsätter efter den tiden anses avtalet därefter som slutet på obestämd tid, enligt 2 kap. 24 § 2 

st. HBL. Om ett aktieägaravtal som gäller tills vidare sägs upp ska det enkla bolaget träda i 

likvidation inom sex månader, om annan uppsägningstid inte har avtalats.107 Med likvidation 

menas följaktligen att aktieägarnas bundenhet till aktieägaravtalet upphör.108 Istället för att 

det enkla bolaget ska träda i likvidation kan uteslutning ske av den bolagsman som 

likvidationsgrunden hänför sig till, vilket föreskrivs i 2 kap. 30 § HBL. För att uteslutning ska 

ske måste de övriga aktieägarna vara eniga om uteslutningen. Den part som blir utesluten ska 

erhålla ett lösenbelopp som kan antas motsvara det aktieägaren skulle erhållit vid ett 

bolagsskifte. Om aktieägaravtal sägs upp kvarstår ändå ägandet i aktiebolaget, detta om det 

inte föreskrivits i aktieägaravtalet att även aktiebolaget träder i likvidation om 

aktieägaravtalet inte längre gäller eller inom en snar framtid ska sluta att gälla.109  

 

Har en anställd grovt åsidosatt sina skyldigheter har arbetsgivaren rätt att avskeda den 

anställda enligt 18 § LAS. Avsked motsvarar hävning på grund av väsentligt avtalsbrott vid 

                                                
104 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt (2017), s. 87. 
105 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 133. 
106 Lehrberg, Aktieägaravtal och bolagsordning (2015), s. 173 f. och Kansmark & Roos, Aktieägaravtal: en 
kortfattad handbok (1994), s. 90. 
107 Lehrberg, Aktieägaravtal och bolagsordning (2015), s. 174. 
108 Stattin & Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal (2013), s. 69. 
109 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 161. 
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andra avtalstyper, exempelvis aktieägaravtal, och innebär att anställningsavtalet upphör att 

gälla med omedelbar verkan.110 Av enkätsvaren och PwC-fallet framgår det att en aktieägare 

måste avyttra sina aktier till det värde som föreskrivits enligt principen om “naken in - naken 

ut”, om denne avslutar sin anställning i förtid.111 Ibland finns det kopplingar mellan 

aktieägaravtalet och anställningsavtalet,112 vilket är fallet vid ”naken in – naken ut”.113 Det 

kan exempelvis föreskrivas i anställningsavtalet att den anställda måste sälja sina aktier i 

enlighet med aktieägaravtalet om dennes anställning upphör, oavsett orsaken till 

anställningens upphörande. En sådan föreskrivning kan innebära en risk för jämkning enligt 

36 § AvtL.114  

3.9 Problem när aktier i fåmansaktiebolag med ”naken in – naken ut” 

värderas av tredje man 

3.9.1 PwC-fallet 

Anställda som erbjöds delägarskap i PwC och sedermera köpte aktier i bolaget enligt 

principen “naken in - naken ut”, fick Skatteverket att fråga om förvärvet av aktierna utgjorde 

avgiftspliktiga förmåner, eftersom förvärvet av aktierna skett under marknadsvärde enligt 

Skatteverket. Skatteverket beslutade av den anledningen att höja arbetsgivaravgifterna för 

PwC. PwC överklagade beslutet till förvaltningsrätten som upphävde Skatteverkets beslut, 

eftersom domstolen ansåg att Skatteverkets värdering av aktierna i PwC inte var tillförlitlig. 

Förvaltningsrätten konstaterade förvisso att det anses vara en förmån att förvärva aktier till ett 

lägre pris än marknadsvärdet och att en sådan förmån ska tas upp till beskattning. Inkomster i 

annat än pengar ska värderas till marknadsvärdet, vilket innebär det pris som den 

skattskyldige skulle ha fått betala på orten om denne själv skaffat motsvarande varor, tjänster 

eller förmåner mot kontant betalning. En fråga blev följaktligen vilket marknadsvärde 

aktierna i PwC hade vid delägarnas förvärvstidpunkt. Förvaltningsrätten konstaterade att det 

inte finns någon i lag anvisad metod för att uppskatta aktiers marknadsvärde, men att det i 

1990 års skattereform angavs att marknadsvärdering av förmåner skulle ske utan någon 

försiktighetsprincip.115 

                                                
110 Ramberg & Malmström, Malmströms civilrätt (2016), s. 298 f. 
111 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 3. Se även Fredrik 
Sonander, delägare på Advokatfirman Vinge Göteborg, och Anders Jemail, delägare på Advokatfirman Delphi i 
Malmö. 
112 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 53. 
113 Se exempelvis Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T-1489-14, tingsrätt 2014-04-30, s. 4. 
114 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 53. 
115 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, förvaltningsrätten 2013-12-03, s. 8. 
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Skatteverkets värdering av aktierna i PwC grundades på avkastningsmetoden, eftersom en 

delägares vinst på aktien inte utgjordes av försäljningsvinst vid avslutat delägarskap utan 

vinsten utgjordes istället av framtida utdelningar. Av den anledningen hade Skatteverket 

nuvärdesberäknat framtida utdelningsbara medel i PwC och på det sättet fått fram ett värde 

om cirka 35 000 kronor per aktie.116 PwC hade värderat aktierna i bolaget till tio kronor per 

aktie, eftersom värdering skett till kvotvärde efter delägarkretsens beslut i enlighet med 

bolagets “naken in - naken ut”.117 PwC framhöll således att marknadspriset för aktierna var 

tio kronor per aktie eftersom det var det pris som köpare och säljare faktiskt betalade för 

aktierna i bolaget.118 En utsedd delägare hade ingen möjlighet att förvärva fler aktier än de 

denne blev tilldelad.119 

 

Förvaltningsrätten konstaterade att aktierna i PwC var onoterade och att den handel som 

förekommit inte kunde ge en tillförlitlig indikation på marknadsvärdet, eftersom aktierna 

köpts och sålts enligt värderingsprincipen “naken in - naken ut”. Aktiernas marknadsvärde 

var av den anledningen tvunget att uppskattas.120 Vid val av beräkningsmetod framgick det av 

förvaltningsrättens bedömning att alla kända faktiska förhållanden av ekonomisk natur skulle 

beaktas, som eventuellt kunde inverka på det pris som en köpare respektive säljare kunde 

vara beredd att acceptera vid en tänkt transaktion. Med ekonomisk natur menades att det 

skulle beaktas att aktierna i PwC saknade en betydande del av de karaktäristika som normalt 

kännetecknar en aktie, vilket måste ha antagits inverka inför en möjlig affär. 

Förvaltningsrätten ansåg att Skatteverket inte beaktade dessa restriktioner och skyldigheter, 

vilket gjorde att förvaltningsrätten ansåg att aktierna i PwC inte kunde utgöra annat värde än 

tio kronor per aktie, som PwC anfört.121  

 

Skatteverket överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten som avslog 

överklagandet, eftersom Kammarrätten ansåg att Skatteverkets bedömning av PwC:s aktier 

var osäker i detta fall. Kammarrätten instämde i förvaltningsrättens bedömning att PwC:s 

aktier saknade det som normalt kännetecknar en aktie. Kammarrätten ansåg vidare att 

Skatteverket inte tagit hänsyn till de restriktioner och skyldigheter som var förknippade med 
                                                
116 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 12 ff. 
117 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 2. 
118 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 6. 
119 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, förvaltningsrätten 2013-12-03, s. 9. 
120 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, förvaltningsrätten 2013-12-03, s. 8. 
121 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, förvaltningsrätten 2013-12-03, s. 10 f. 



 
 
 

26 

aktien. Kammarrätten ansåg av den anledningen att aktierna inte kunde utgöra annat värde än 

tio kronor per aktie.122 

3.9.2 Mannheimer Swartling-fallet 

Delägare i Mannheimer Swartling köpte aktier i bolaget enligt värderingsprincipen “naken in 

- naken ut”. Under en bodelning för en delägare i Mannheimer Swartling blev det fråga om 

vilken värdering som skulle användas för aktierna. Delägaren i Mannheimer Swartling ansåg 

att aktierna skulle värderas utifrån transaktionspriset enligt aktieägaravtalet eller 

bolagsordningen, det vill säga kvotvärdet. Makan ansåg däremot att aktierna skulle värderas 

utifrån ett bruksvärde eller avkastningsvärde,123 vilket innebar att delägarens tidigare samt 

framtida utdelningar skulle ingå i aktiernas värdering.124 Bodelningsförrättaren angav att 

aktierna skulle värderas till marknadsvärde, eftersom det inte fanns några bestämmelser om 

hur värdering av tillgångar skulle ske i en bodelningssituation.125 Bodelningsförrättaren 

angav vidare att marknadsvärdet i alla situationer uppgår till kvotvärdet,126 i vilket både 

tingsrätt och hovrätt instämde.127 Anledningen till detta var att aktierna i Mannheimer 

Swartling var inskränkta i sin överlåtbarhet.128 Tingsrätten konstaterade att transaktionspriset 

inte var detsamma som marknadspriset och att skillnaden var att transaktionspriset innebar att 

aktierna inte kunde avyttras på en öppen marknad, medan marknadspriset förutsatte en fri 

marknad. Tingsrätten konstaterade vidare att transaktionspriset i Mannheimer Swartling var 

bestämt på förhand, vilket innebar att delägaren inte kunde avyttra sina aktier för annat värde 

än det som transaktionspriset angav. Det transaktionspris som angavs för aktierna i 

Mannheimer Swartling var kvotvärdet. Tingsrätten konstaterade att delägarens utdelning 

utgjorde ersättning för arbete och skulle av den anledningen inte tas upp i bodelningen.129 

Makan överklagade tingsrättens beslut till hovrätten som fastställde tingsrättens domslut.130 

Hovrätten ansåg, i likhet med tingsrätten, att aktiernas värde inte översteg kvotvärdet och att 

                                                
122 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, kammarrätten 2014-12-22, s. 7 f. 
123 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T-1489-14, tingsrätt 2014-04-30, s. 6. 
124 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T-1489-14, bodelningsbeslut 2012-05-02, s. 12. 
125 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T-1489-14, bodelningsbeslut 2012-05-02, s. 13 samt tingsrätt 
2014-04-30, s. 6. 
126 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T-1489-14, bodelningsbeslut 2012-05-02, s. 13. 
127 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T-1489-14, tingsrätt 2014-04-30, s. 8 samt hovrätt 2015-05-21, s. 
19. 
128 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T-1489-14, tingsrätt 2014-04-30, s. 5 f. 
129 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T-1489-14, tingsrätt 2014-04-30, s. 7 ff. 
130 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T-1489-14, hovrätt 2015-05-21, s. 16. 
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aktieutdelningen utgjorde ersättning för delägarens dåvarande och framtida arbetsinsatser, 

vilka inte skulle ingå i en bodelning.131  

  

                                                
131 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T-1489-14, hovrätt 2015-05-21, s. 18 f. 
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4 Överlåtelsebegränsningar vid “naken in - naken ut” 

4.1 Inledande kommentar 

Överlåtelsebegränsningar kan föreskrivas i både bolagsordning och aktieägaravtal där syftet 

är att begränsa aktiernas marknad och fria överlåtbarhet.132 I fåmansaktiebolag där principen 

“naken in - naken ut” tillämpas är det av stor vikt att aktiernas marknad är hårt begränsad. För 

att värderingsprincipen “naken in - naken ut” ska fungera krävs det att aktiemarknaden är så 

pass inskränkt att marknadsvärdet blir i princip noll och att det bara är anställda, eller 

blivande anställda, som kan förvärva aktier i bolaget.133 Aktiens marknad begränsas i vissa 

branscher även av lagstiftning, vidare om detta i avsnitt 4.9. Att marknaden begränsas enligt 

lag för vissa branscher räcker dock inte för att komplettera “naken in - naken ut” i den 

utsträckning att värderingsprincipen fungerar i alla situationer, inom aktieägarkretsen och 

gentemot tredje man. Det fåmansaktiebolag som tillämpar principen “naken in - naken ut” 

gör är att de minimerar aktiens marknad genom inskränkningar i både bolagsordning och 

aktieägaravtal, vilket ska redovisas för nedan. 

 

I detta kapitel behandlas först hembud, förköp, samtycke och personklausuler som får tas in i 

bolagsordning och aktieägaravtal. Därefter behandlas förbudsklausuler, klausuler om 

avtalstillträde och utköpsklausuler som endast föreskrivs i aktieägaravtal. I kapitlet behandlas 

även inskränkt marknad genom lag och överlåtelsebegränsningar som finns med i PwC-fallet 

och Mannheimer Swartling-fallet.  

4.2 Hembudsförbehåll 

I bolagsordningen får det tas in ett förbehåll om att en annan aktieägare eller någon annan ska 

ha rätt att lösa in en aktie som har övergått till en ny ägare, vilket föreskrivs i 4 kap. 27 § 

ABL.134 Ett hembudsförbehåll kan träffa alla former av aktieövergångar, inte bara köp, byte 

                                                
132 Prop. 2004:05/85, s. 250. Se även Arvidsson, Aktieägaravtal: särskilt om besluts- och överlåtelsebindningar 
(2010), s. 155 f. Se även Sjöman, Hembud, förköp och samtycke: en kommentar till 4 kap. 7-36 §§ 
aktiebolagslagen (2017), s. 55 f. 
133 Jfr Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 2 f. och Hovrätten 
över Skåne och Blekinge, mål nr T-1489-14, bodelningsbeslut 2012-05-02, s. 13. 
134 Prop. 2004:05/85, s. 251. Se även, Sjöman, Hembud, förköp och samtycke: en kommentar till 4 kap. 7-36 §§ 
aktiebolagslagen (2017), s. 148. 
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eller gåva.135 Det innebär att hembudsförbehåll även gäller vid arv, testamente, bolagsskifte, 

fusion samt bodelning. Hembud är således den överlåtelsebegränsning som är mest 

heltäckande och långtgående av de överlåtelsebegränsningar som tillåts inom 

bolagsordningens gränser.136  

 

Ett hembudsförbehåll innebär att en aktieägare eller annan ska ha rätt att lösa en aktie som 

övergått till en ny ägare, 4 kap. 27 § ABL. Det kan föreskrivas att aktieägare eller annan kan 

vara berättigad att lösa in aktien till ett redan fastställt pris, 4 kap. 28 § 2 st. ABL vilken 

hänvisar till 4 kap. 28 § 1 st. 4 p. ABL.137 Hembudsförbehåll som föreskrivs i 

bolagsordningen kan av den anledningen reglera hur löseskillingen ska bestämmas.138 Ett 

exempel är att löseskillingen ska utgöras av den köpesumma som den utträdande aktieägaren 

förvärvade aktien för, eller att årsstämman innan nästa årsstämma bestämmer 

löseskillingen.139 

 

Det ska framgå vilka som har lösningsrätt till aktierna och vilka villkor som gäller för 

inlösen, 4 kap. 28 § ABL. Det är av särskild vikt att föreskriva villkor för hur aktierna ska 

värderas vid ett hembudsförbehåll i fåmansaktiebolag som tillämpar “naken in - naken ut”.140 

I 4 kap. 28 § 2 st. ABL föreskrivs att om inget pris för aktierna anges i villkoren, antas 

aktiernas pris motsvara det pris aktierna skulle kunna avyttras för vid en försäljning under 

normala förhållanden. Med en försäljning under normala förhållanden menas det pris som 

betalats vid tidigare försäljningar av aktierna i bolaget, vilket skulle kunna ligga till grund för 

aktiens värdering. Det värdet ska ses som ett verkligt värde.141 Om ett fåmansaktiebolag som 

tillämpar “naken in - naken ut” inte anger till vilket pris aktierna ska avyttras för i 

hembudsförbehållet, bör dock försäljning under normala förhållanden i slutändan bli det pris 

som principen om “naken in - naken ut” stadgar. Detta eftersom aktierna i bolaget under 

tidigare försäljningar bör ha sålts till det pris som “naken in - naken ut” föreskriver.142 

 
                                                
135 Prop. 2004:05/85, s. 251 och s. 253. Se även, Rodhe & Skog, Rodhes aktiebolagsrätt (2018), s. 150 f. och 
Sjöman, Hembud, förköp och samtycke: en kommentar till 4 kap. 7-36 §§ aktiebolagslagen (2017), s. 149 samt 
s. 48. 
136 Sjöman, Hembud, förköp och samtycke: en kommentar till 4 kap. 7-36 §§ aktiebolagslagen (2017), s. 48 ff. 
137 Rodhe & Skog, Rodhes aktiebolagsrätt (2018), s. 150 ff. 
138 Prop. 2004:05/85, s. 256. 
139 Rodhe & Skog, Rodhes aktiebolagsrätt (2018), s. 151 och Sandström, Svensk aktiebolagsrätt (2017), s. 154. 
140 Prop. 2004:05/85, s. 561, s. 548 samt s. 555. 
141 Prop. 2004:05/85, s. 561 samt s. 812. 
142 Jfr Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 2 och Hovrätten över 
Skåne och Blekinge, mål nr T-1489-14, tingsrätt 2014-04-30, s. 7.  
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Förekommer det inte någon försäljning av aktierna får vedertagna principer användas för 

värdering av aktierna, exempelvis får bolagets resultat vara en utgångspunkt för 

värderingen.143 I fåmansaktiebolag kan det vara svårt att hitta ett marknadsvärde på aktierna 

eftersom de inte är föremål för handel på en reglerad marknad och ofta är aktieägarkretsen 

dessutom kontrollerad.144 Villkoren vid hembud får inte ge någon en otillbörlig fördel eller 

nackdel, i det fallet kan förbehållet jämkas enligt 4 kap. 34 § ABL. 

 

Hembudspliktiga aktier ska hembjudas snarast efter förvärvet, 4 kap. 30 § ABL. Anmälan 

sker till bolagets styrelse och ska innehålla uppgift om vilken ersättning som lämnats för 

aktierna samt de villkor förvärvaren ställer för inlösen. Anteckning sker i aktieboken, 

dessutom sker en underrättelse till alla lösningsberättigade med känd postadress, enligt 4 kap. 

31 § ABL. 

 

I 4 kap. 29 § ABL föreskrivs vad som händer vid dödsfall av en aktieägare som innehar 

hembudspliktiga aktier. Om de hembudspliktiga aktierna inte övergår till en ny ägare inom ett 

år ska hembudsförbehållet gälla mot dödsboet. Dock kan hembudsförbehåll i aktieägaravtal 

föreskriva annat. 

 

En fördel med hembudsförbehåll är att den nya aktieägaren inte kan föras in i aktieboken 

förrän frågan om lösen slutligen prövats, vilket föreskrivs i 4 kap. 35 § ABL. En nackdel med 

hembudsförbehåll, gentemot de andra överlåtelsebegränsningarna, är att förbehållet 

aktualiseras först efter att en äganderättsövergång skett.145 

4.3 Förköpsförbehåll 

Förköpsförbehåll blev lagstadgat i och med lagändringen av ABL år 2005, innan 

lagändringen fick inte förköpsförbehåll tas in i bolagsordningen.146 Förköpsförbehåll kan vara 

ett lämpligt alternativ till hembuds- och samtyckesförbehåll.147 Ett förköpsförbehåll innebär 

att en aktieägare är förbjuden att överlåta sina aktier till utomstående innan han erbjudit dem 

som är förköpsberättigade att förvärva aktierna, vilket föreskrivs i 4 kap. 18 § ABL.  

 
                                                
143 Prop. 2004:05/85, s. 561, s. 556, s. 549 samt s. 812. 
144 Kansmark & Roos, Aktieägaravtal: en kortfattad handbok (1994), s. 24. 
145 Lehrberg, Aktieägaravtal och bolagsordning (2015), s. 115 och Sandström, Svensk aktiebolagsrätt (2017), s. 
153. 
146 Jfr Prop. 2004:05/85, s. 260. 
147 Prop. 2004:05/85, s. 260 och s. 265. 
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Förköpsförbehåll kan endast göras tillämpligt på överlåtelser, det vill säga köp, byte eller 

gåva.148 Av ett förköpsförbehåll ska det framgå vilka som har förköpsrätt inklusive uppgift 

om hur rätten är fördelad mellan dem, om erbjudandet ska kunna utnyttjas för ett mindre antal 

aktier än erbjudandet omfattar, villkoren som gäller för förköpet, inom vilken tid 

förköpsanspråket ska framställas till bolaget och inom vilken tid som aktierna ska betalas, 

vilket föreskrivs i 4 kap. 19 § ABL. Det behöver inte anges vilket pris aktierna ska säljas för i 

villkoren, enligt 4 kap. 19 § 2 st. ABL. Saknas uppgift om aktiernas pris ska det dock 

motsvara det pris som aktierna kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden. 

Med försäljning under normala förhållanden menas, likt ovan vid hembudsförbehåll, det pris 

som betalats vid sådana tidigare försäljningar av aktierna i bolaget, vilket är det värde som 

skulle kunna ligga till grund för aktiens värdering.149  

 

En aktieägare som vill överlåta aktier med förköpsförbehåll ska anmäla detta till bolagets 

styrelse. Överlåtaren ska också ange vilka villkor denne ställer för förköpet och styrelsen ska 

anteckna anmälan i aktieboken, 4 kap. 20 § ABL. Bolaget ska sedan lämna underrättelse om 

erbjudandet till de som är förköpsförberättigade, vilket föreskrivs i 4 kap. 20 § 3 st. ABL. Vill 

någon utnyttja sin förköpsrätt ska även det antecknas i aktieboken av styrelsen enligt 4 kap. 

21 § ABL. Därefter ska köpesumman bestämmas för aktierna och betalning erläggas för 

aktierna.150 Vid “naken in - naken ut” kan köpesumman vara bestämd på förhand, om inte 

aktieägarkretsen bestämmer köpesumman för aktien.151 Vill ingen utnyttja sin förköpsrätt har 

aktieägaren rätt att överlåta sina aktier till vem som helst under en period om 6 månader, 4 

kap. 25 § ABL. Paragrafens utformning har en särskild betydelse för att säkerställa att 

aktieägaren inte överlåter sina aktier till ett lägre pris, eller andra förmånliga villkor, än de 

denne angav i sitt erbjudande om förköp. På så sätt kan inte reglerna om förköp kringgås.152 

En överlåtelse som sker i strid mot förköpsförbehållet i bolagsordningen anses vara ogiltig, 4 

kap. 26 § ABL.  

 

Fördelen med förköpsförbehåll, gentemot exempelvis hembudsförbehåll, är att 

förköpsförbehållet aktualiseras innan aktieägaren säljer sina aktier till annan.153 Det gör det 

                                                
148 Prop. 2004:05/85, s. 263. 
149 Prop. 2004:05/85, s. 561 och s. 812. 
150 Prop. 2004:05/85, s. 261. 
151 Sjöman, Hembud, förköp och samtycke: en kommentar till 4 kap. 7-36 §§ aktiebolagslagen (2017), s. 123. Jfr 
även Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 2. 
152 Prop. 2004:05/85, s. 262. 
153 Rodhe & Skog, Rodhes aktiebolagsrätt (2018), s. 153. 
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enklare för aktieägarna att begränsa ägarkretsen, vilket är syftet med förköpsförbehållet.154 

Nackdelen med förköpsförebehåll är att de som är förköpsberättigade måste välja att 

aktualisera sin förköpsrätt innan de vet vem den tilltänkta köparen är.155  

4.4 Samtyckesförbehåll 

Samtyckesförbehåll tillkom i lagtext först i och med lagändringen av ABL år 2005. 

Samtyckesförbehåll aktualiseras innan överlåtelsen av aktierna sker.156 De överlåtelser som är 

tillåtna inom samtyckesförbehållets ramar är köp, byte eller gåva.157 Enligt 4 kap. 10 § ABL 

hindrar inte samtyckesförbehållet att aktier som är utmätta eller ingår i ett konkursbo överlåts.  

 

Aktier får överlåtas till en ny ägare endast om bolagsstämman eller styrelsen samtycker till 

det, vilket föreskrivs i 4 kap. 8 § ABL. En aktieöverlåtelse i strid mot samtyckesförbehåll i 

bolagsordningen är inte giltig enligt 4 kap. 17 § ABL. Ett samtyckesförbehåll innebär således 

ett förbud mot att överlåta sina aktier innan bolaget har samtyckt till aktiens övergång. Det är 

bolagsstyrelsen eller bolagsstämman som har att avgöra om en överlåtelse ska godkännas 

eller inte.158  

 

Ett samtyckesförbehåll ska innehålla sju punkter enligt 4 kap. 9 § ABL. Vem som ska pröva 

frågan om samtycke; styrelsen eller bolagsstämman, vilka slags överlåtelser som kräver 

samtycke, om bolaget ska kunna vägra samtycke för ett mindre antal aktier än ansökan om 

samtycke omfattar, vilka villkor som gäller vid nekat samtycke, hur lång tid bolaget har på 

sig att meddela beslut om samtycke, inom vilken tid talan kan väckas mot beslutet och inom 

vilken tid den nya förvärvaren ska ha betalat för aktierna. Om samtyckesförbehållet inte 

innehåller någon uppgift om priset för aktierna ska det bestämmas till ett motsvarande pris 

som kan påräknas aktierna vid en försäljning under normala förhållanden, enligt 4 kap. 9 § 2 

st. ABL. 

 

En ansökan om samtycke ska ske till bolagets styrelse innan överlåtelsen sker, 4 kap. 11 § 

ABL. Bolaget kan besluta att lämna eller att vägra samtycke. Om bolaget vägrar samtycke, 

anges det i 4 kap. 12 § ABL, att skäl ska anges. Bolaget ska dessutom anvisa en annan 
                                                
154 Prop. 2004:05/85, s. 260. Se även, Sjöman, Hembud, förköp och samtycke: en kommentar till 4 kap. 7-36 §§ 
aktiebolagslagen (2017), s. 116. 
155 Prop. 2004:05/85, s. 260. Se även, Rodhe & Skog, Rodhes aktiebolagsrätt (2018), s. 153 f. 
156 Prop. 2004:05/85, s. 264 f. 
157 Prop. 2004:05/85, s. 268. 
158 Rodhe & Skog, Rodhes aktiebolagsrätt (2018), s. 153. 
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förvärvare som är beredd att överta aktierna. Kan ingen annan förvärvare anges får inte 

samtycke vägras. I samtyckesförbehållet ska det anges inom vilken tid bolaget måste fatta sitt 

beslut. Fattar bolaget inget beslut inom angiven tid får det anses som att bolaget lämnat 

samtycke till aktieöverlåtelsen. Om en aktieägare är missnöjd med bolagets beslut får denne 

väcka talan mot beslutet inom den tid som anges i samtyckesförbehållet, 4 kap. 14 § ABL. Ett 

samtycke till överlåtelse gäller i sex månader enligt 4 kap. 16 § ABL. Överlåtelsen får endast 

ske på de villkor som angetts i ansökan om samtycke. Sker överlåtelsen till förmånligare 

villkor gäller inte samtycket som lämnats från bolaget, 4 kap. 16 § sista meningen ABL.  

 

En fördel med samtyckesförbehåll, gentemot de andra överlåtelsebegränsningarna, är att 

bolaget kan göra en bedömning i det enskilda fallet gällande vem som får förvärva aktierna. 

En nackdel med samtyckesförbehåll är om överlåtaren begärt att annan förvärvare ska anvisas 

vid vägran av samtycke och ingen annan förvärvare kan anges, i den situationen kan 

samtycke inte vägras. För det fall där samtycke vägras är det möjligt att i förväg begränsa 

kretsen av samtyckesberättigade personer i bolagsordningen.159 I bolag som tillämpar “naken 

in - naken ut” skulle en sådan begränsning exempelvis kunna vara att endast anställda i 

bolaget får vara samtyckesberättigade.160 

4.5 Personklausuler 

Personklausuler fungerar som en inre marknad där det föreskrivs att endast vissa personer har 

rätt att förvärva aktier i bolaget.161 I bolag med “naken in - naken ut” skulle det kunna 

föreskrivas att endast anställda eller de som väljs in som delägare i bolaget ska ha möjlighet 

att förvärva aktier i bolaget.162 Personklausuler används när bolaget vill ha kontroll på 

aktieägarkretsen och när bolaget vill ha aktieägare med speciella egenskaper, exempelvis 

kunskap som behövs i bolaget. I sådana situationer brukar det vara av stor vikt att aktieägaren 

även arbetar aktivt i bolaget.163 Exempel på situationer där personklausuler föreskrivs är när 

det vid hembud föreskrivs att den hembudspliktige måste hembjuda sina aktier till redan 

befintliga aktieägare i bolaget. I det fallet är omsättningen av aktierna bestämda till en viss 

                                                
159 Prop. 2004:05/85, s. 265 ff. 
160 Jfr Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T-1489-14, tingsrätt 2014-04-30, s. 6. 
161 Bråthen, Personklausuler i aksjeselskaper: om vedtektsmessig regulering av aksjonærenes disposisjons- og 
forvaltningsrettigheter ved krav til deres egenskaper m.v.. (1996), s. 40 samt s. 46. 
162 Sund, Skydd av ägarpositioner i familjeägda små och medelstora aktiebolag: en studie i familje- och 
associationsrätt (2008), s. 38 f. 
163 Bråthen, Personklausuler i aksjeselskaper: om vedtektsmessig regulering av aksjonærenes disposisjons- og 
forvaltningsrettigheter ved krav til deres egenskaper m.v.. (1996), s. 46 och Sund, Skydd av ägarpositioner i 
familjeägda små och medelstora aktiebolag: en studie i familje- och associationsrätt (2008), s. 28. 
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krets, bolagets aktieägare.164 En personklausul får inte föreskrivas så snävt att det blir en 

förbudsklausul, i det fallet strider klausulen mot ABL.165 Föreskrivs en för snäv 

personklausul i bolagsordningen, kan personklausulen inte göras gällande gentemot bolaget. 

Det är dock tvivelaktigt om en för snäv personklausul skulle godkännas av Bolagsverket, 27 

kap. 2 § ABL. Föreskrivs en för snäv personklausul i aktieägaravtalet är personklausulen 

gällande inom ägarkretsen, men personklausulen blir inte gällande gentemot bolaget.166 

4.6 Förbudsklausuler 

Förbudsklausuler kan bara föreskrivas i aktieägaravtal och innebär att en övergång till en ny 

aktieägare är förbjudet.167 Förbudsklausuler inskränker aktieägarkretsen och det är endast 

frivilliga aktieöverlåtelser som kan förbjudas.168 Förbudet kan omfatta både utomstående nya 

ägare och de som redan är aktieägare i bolaget. Förbudsklausuler har sin största fördel i att 

aktieägarkretsen blir fullständigt kontrollerad och att marknaden för aktierna blir så pass 

begränsad att aktiernas värde blir nästintill noll. Förbudsklausulernas nackdel är å sin sida att 

det finns risk för jämkning enligt 36 § AvtL.169 

 

Om en aktieägare säljer sina aktier i strid mot förbudet i aktieägaravtalet måste den nya 

aktieägaren föras in i aktieboken eftersom förbudsklausuler, liksom aktieägaravtal i 

allmänhet, inte får effekt mot tredje man.170 Skadeståndsanspråk eller vite kan i det fallet 

göras gällande mot den förra aktieägaren som vid den tidpunkten var part i 

aktieägaravtalet.171  

                                                
164 Jfr Bråthen, Personklausuler i aksjeselskaper: om vedtektsmessig regulering av aksjonærenes disposisjons- 
og forvaltningsrettigheter ved krav til deres egenskaper m.v.. (1996), s. 207 f. och Sund, Skydd av 
ägarpositioner i familjeägda små och medelstora aktiebolag: en studie i familje- och associationsrätt (2008), s. 
120. 
165 Sund, Skydd av ägarpositioner i familjeägda små och medelstora aktiebolag: en studie i familje- och 
associationsrätt (2008), s. 79. 
166 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt (2017), s. 88. 
167 Lehrberg, Aktieägaravtal och bolagsordning (2015), s. 124, Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 
102, Sund, Skydd av ägarpositioner i familjeägda små och medelstora aktiebolag: en studie i familje- och 
associationsrätt (2008), s.151 och Kansmark & Roos, Aktieägaravtal: en kortfattad handbok (1994), s. 81. 
168 Kansmark & Roos, Aktieägaravtal: en kortfattad handbok (1994), s. 81. 
169 Sund, Skydd av ägarpositioner i familjeägda små och medelstora aktiebolag: en studie i familje- och 
associationsrätt (2008), s. 151 och Kansmark & Roos, Aktieägaravtal: en kortfattad handbok (1994), s. 81 f. 
170 Lehrberg, Aktiebolagsrätt (2016), s. 121 och Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 103. 
171 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 103. 
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4.7 Klausul om krav på avtalstillträde 

I aktieägaravtalet kan det föreskrivas en klausul om krav på att en aktieägare tillträder 

aktieägaravtalet.172 Det föreskrivs således att den part som överlåter sina aktier, är skyldig att 

se till att den nya aktieägaren vid aktieförvärvet blir part i aktieägaravtalet genom 

undertecknande.173 Om klausul om krav på avtalstillträde föreskrivs i ett fåmansaktiebolag 

som tillämpar “naken in - naken ut” innebär det att en ny aktieägare blir part i 

aktieägaravtalet, således också av värderingsprincipen “naken in - naken ut”, omedelbart vid 

aktieförvärvet.174  

4.8 Utköpsklausuler 

Utköpsklausuler kan vara fördelaktiga att använda i fåmansaktiebolag som tillämpar “naken 

in - naken ut”, eftersom utköpsklausuler reglerar vad som händer om någon aktieägare bryter 

mot aktieägaravtalet. Klausulerna reglerar till vilket pris de andra aktieägarna kan köpa ut den 

avtalsbrytande parten. Vanligtvis sätts priset för aktierna lägre än vad den avtalsbrytande 

aktieägaren skulle kunna avyttra sina aktier för under normala förhållanden, vilket sker för att 

avskräcka parterna från att bryta mot aktieägaravtalet och behöva kompensera övriga 

aktieägare.175 

 

Även vid andra utköpssituationer kan det regleras vilket pris som ska erhållas för aktierna 

genom utköpsklausuler, exempelvis om en delägare ska avsluta sin anställning och därmed 

utträda ur bolaget. Utköpsklausuler aktualiseras således när någon måste avyttra sina aktier, 

inte när någon vill avyttra sina aktier.176 

4.9 Inskränkt marknad genom lag 

Aktiers fria överlåtbarhet kan begränsas genom lagregleringar i advokatverksamheter och 

revisorsverksamheter. Av den anledningen redogörs nedan för Rättegångsbalk (1942:740) 

(RB), där 8 kap. är av intresse för denna uppsats, samt Revisorslag (2001:883) (RL) med 

koppling till inskränkning av aktiemarknaden. 

 

                                                
172 Lehrberg, Aktieägaravtal och bolagsordning (2015), s. 125 och Arvidsson, Aktieägaravtal: särskilt om 
besluts- och överlåtelsebindningar (2010), s. 156 f. 
173 Arvidsson, Aktieägaravtal: särskilt om besluts- och överlåtelsebindningar (2010), s. 156. 
174 Jfr Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 2. 
175 Stattin & Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal (2013), s. 64. 
176 Stattin & Svernlöv, a.a. s. 65. 
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I 8 kap. 4 § 2 st. RB anges att advokatverksamhet, som bedrivs i bolagsform, endast får ägas 

av advokater. Det innebär att advokatbyråer endast kan ha delägare som har titeln advokat, 

det vill säga någon som är ledamot av advokatsamfundet, 8 kap. 1 § 2 st. RB. 

Advokatsamfundets styrelse kan dock medge undantag, 8 kap. 4 § 2 st. RB. Enligt 7.5.2 och 

7.5.3 Vägledande regler om god advokatsed gäller undantaget endast för verkställande 

direktörer.177 I skrivande stund är det endast fem verksamma verkställande direktörer som har 

medgetts dispens från advokatsamfundet.178 

 

I 14 § RL anges att ett aktiebolag, som utövar revisionsverksamhet, får registreras som ett 

revisionsbolag om villkoren i 10 och 11 §§ RL är uppfyllda. Endast revisionsverksamhet, 

eller verksamhet som har naturligt samband med revisionsverksamhet, får utövas i 

verksamheten enligt 10 § RL. En revisor får utöva revisionsverksamhet i ett aktiebolag om 

fyra punkter är uppfyllda enligt 11 § RL. Endast andra punkten är av vikt i denna 

framställelse, vilken anger att bolaget ska ägas av revisorer eller av ett eller flera registrerade 

revisionsbolag. Det betyder att ett revisionsbolag som drivs i aktiebolagsform endast får ägas 

av revisorer, men det finns undantag. Revisionsverksamhet får enligt 11 § 3 st. RL, bedrivas 

enligt reglerna i 13-15 §§ RL. Tre förutsättningar ska i det fallet vara uppfyllda för att ett 

aktiebolag kan bli registrerat som ett revisionsbolag, enligt 14 § 2 st. RL. Det anges att 

hälften av aktierna i bolaget ska ägas av revisorer, samtidigt som mer än hälften av 

styrelseledamöterna och mer än hälften av styrelsesuppleanterna samt verkställande direktör 

ska vara revisorer. Styrelsen är beslutför endast om mer än hälften av de närvarande 

ledamöterna är revisorer. 

 

I både advokatbyråer och revisionsbyråer finns således en begränsad marknad för aktierna 

eftersom delägarna i advokatbyråer måste bestå av endast advokater och delägarna i 

revisionsbyråer måste bestå av revisorer till mer än 50 procent. Av den anledningen är aktier i 

revisionsbyråer och advokatbyråer inte fritt överlåtbara enligt huvudregeln i 4 kap. 7 § 

ABL.179 

                                                
177 Advokatsamfundet, Vägledande regler om god advokatsed, Med kommentar, reviderad juni 2016 (2016), s. 
38. Elektronisk resurs.  
178 E-postkonversation med Advokatsamfundet, 15-01-2018. 
179 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt (2017), s. 26. 
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4.10 Överlåtelsebegränsningar i PwC-fallet 

I PwC-fallet diskuterades det om och i så fall hur överlåtelsebegränsningar har en betydande 

inverkan vid värdering av aktier. Både förvaltningsrätten och kammarrätten angav att PwC:s 

aktie saknade de karaktäristika som normalt kännetecknar en aktie. Förvaltningsrätten och 

kammarrätten angav även att faktorer av ekonomisk natur måste tas i beaktande om de kan 

inverka på köpares respektive säljares överväganden inför en möjlig affär. Med detta 

menades att aktierna i PwC inte kunde överlåtas fritt och av den anledningen ansågs aktierna 

i bolaget sakna marknadsvärde.180 Förvaltningsrätten konstaterade att PwC innehöll 

personklausuler vilka föreskrev att endast den som utsågs till delägare kunde förvärva aktier i 

bolaget. Delägarskapet innebar krav på heltidsarbete och stort engagemang för bolagets 

resultat och verksamhet.181 PwC är ett revisionsbolag vilket, vid tidpunkten för fallet, innebar 

att 75 procent av delägarna i bolaget var tvungna att vara revisorer enligt RL, vilket 

inskränkte aktiernas marknad.182 

 

I PwC:s bolagsordning föreskrevs ett hembudsförbehåll, vilket innebar att endast övriga 

aktieägare hade rätt att lösa in aktier till det värde som värderingsprincipen “naken in - naken 

ut” föreskrev, vilket var tio kronor per aktie. Även PwC:s aktieägaravtal innehöll restriktioner 

avseende aktierna. Där föreskrevs, vad jag uppfattar som, ett förköpsförbehåll som angav att 

delägare som träder ur aktieägaravtalet först måste hembjuda aktierna till övriga aktieägare. 

Av aktieägaravtalet framgick det även att delägare inte fick överlåta sina aktier till tredje man 

eller pantsätta sina aktier.183 Förvaltningsrätten ansåg att hembudsskyldigheten med ett i 

förväg bestämt pris, innebar att aktierna i bolaget inte kunde överlåtas till en utomstående 

part. Vidare konstaterade förvaltningsrätten att en delägare inte kunde erhålla någon vinst för 

sin aktieavyttring om denne lämnar bolaget. Förvaltningsrätten angav i sin bedömning att 

ovanstående restriktioner och skyldigheter skulle beaktas vid en värdering av aktier. 

Förvaltningsrätten ansåg således att överlåtelsebegränsningarna i PwC hade en betydande 

inverkan på värderingen av aktierna i bolaget.184 Kammarrätten instämde i förvaltningsrättens 

bedömning.185  

                                                
180 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, förvaltningsrätten 2013-12-03, s. 9 ff samt kammarrätten 
2014-12-22, s. 7 f. 
181 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, förvaltningsrätten 2013-12-03, s. 9. 
182 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 3. 
183 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, omprövningsbeslut 2012-12-20, s. 3. 
184 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, förvaltningsrätten 2013-12-03, s. 11. 
185 Kammarrätten i Stockholm, mål nr 701-702-14, kammarrätten 2014-12-22, s. 7 f. 
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4.11 Överlåtelsebegränsningar i Mannheimer Swartling-fallet 

I Mannheimer Swartling-fallet diskuterades om och i så fall hur överlåtelsebegränsningar 

som angavs i Mannheimer Swartlings bolagsordning och aktieägaravtal påverkade aktiernas 

marknad och värde. Både hovrätt och tingsrätt framhöll att aktiernas värde inte uppgick till 

ett högre värde än kvotvärdet.186 Tingsrätten angav att endast advokater fick vara delägare i 

advokataktiebolag, vilket gjorde att marknaden för aktierna begränsades enligt lagstiftning.  

Tingsrätten konstaterade även att bolagsordningen framställde att inlösen av aktierna skulle 

ske till kvotvärde. I Mannheimer Swartlings bolagsordning föreskrevs ett samtyckesförbehåll. 

Kvotvärdet angavs som aktiens värde, även i det fall där bolaget vägrat samtycke och därmed 

anvisat annan köpare till aktierna. Enligt aktieägaravtalet föreskrevs hembudsförbehåll för 

aktierna, det angavs att delägare skulle hembjuda sina aktier till kvotvärde i det fall delägaren 

avgick eller avled.187 Enligt bolagsordningen och aktieägaravtalet framgick det således att det 

inte fanns någon annan marknad, än den som utgjordes av övriga delägare i Mannheimer 

Swartling och på den marknaden var priset på aktierna redan bestämt. Hovrätten ansåg att 

överlåtelsebegränsningarna i Mannheimer Swartling påverkade aktiernas marknad och 

således aktiernas värde. Makan till delägaren ansåg att hon inte kunde anses bunden av de 

överenskommelser som delägarna i Mannheimer Swartling träffat. Hovrätten ansåg dock att 

maken träffades av bestämmelserna och att det endast var det som påverkade bodelningen.188 

  

                                                
186 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T-1489-14, tingsrätt 2014-04-30, s. 9 samt hovrätt 2015-05-21, s. 
18 f. 
187 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T-1489-14, tingsrätt 2014-04-30, s. 7. 
188 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr T-1489-14, hovrätt 2015-05-21, s. 17 f. 
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5 Analys 

5.1 Inledande kommentar 

I detta kapitel anslyseras vilka rättsverkningar “naken in - naken ut” har inom 

aktieägarkretsen respektive utom aktieägarkretsen. I kapitlet analyseras vilka 

överlåtelsebegränsningar som behövs i ett fåmansaktiebolag som tillämpar “naken in - naken 

ut” och varför. En analys sker även om hur överlåtelsebegränsningarna ska utformas och en 

redogörelse sker för när “naken in - naken ut” passar att användas. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande slutsats. 

5.2 Vilka rättsverkningar har “naken in - naken ut” inom 

aktieägarkretsen? 

5.2.1 Problematik inom aktieägarkretsen 

Avtalsbrott som inte är att se som väsentligt, innebär att delägaren inte kan uteslutas enligt 

aktieägaravtalet, vilket konstaterats ovan.189 Det kan vara svårt att tillämpa ett aktieägaravtal 

som utelämnat regleringen om när ett avtalsbrott anses vara väsentligt. Om det i 

aktieägaravtalet inte föreskrivs något om väsentligt avtalsbrott i aktieägaravtalet ska lagen 

gälla. 4 kap. 7 § 2 st. HBL med hänvisning till 2 kap. 25 § HBL kan endast göras gällande i 

det fall en bolagsman väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt bolagsavtalet. I det fallet 

kan en uteslutning ske av den delägaren, 2 kap. 30 § HBL. En presumtion för uteslutning av 

delägaren är således att åsidosättandet är väsentligt.  

 

I HBL föreskrivs att avtalsbrott måste vara väsentligt, även i det fall där uteslutning av 

delägare ska kunna ske. Är avtalsbrottet inte av väsentlig art, kan därmed inte delägaren 

uteslutas enligt varken regleringen i aktieägaravtalet eller, vid avsaknad av en sådan 

reglering, 2 kap. 30 § HBL. En klausul om vad som uttryckligen utgör ett väsentligt 

avtalsbrott bör vara uttömmande om det föreskrivs i aktieägaravtalet, detta för att rätt till 

hävning ska kunna ske. I PwC-fallet föreskrevs det i aktieägaravtalet att en delägare skulle 

utträda ur fåmansaktiebolaget om denne utfört ett väsentligt avtalsbrott.190 Det innebar att det 

var det som avtalats mellan bolagsmännen och som sedermera föreskrevs i aktieägaravtalet, 

                                                
189 Se avsnitt 3.8.1. 
190 Se avsnitt 3.2. 
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som gällde i PwC. Enligt min mening bör en klausul om väsentligt avtalsbrott vara mer 

preciserad än det som föreskrevs i PwC:s aktieägaravtal. I aktieägaravtal i ett 

fåmansaktiebolag som tillämpar “naken in - naken ut”, bör det exempelvis anges vad ett 

väsentligt avtalsbrott anses vara. Möjligtvis hade PwC valt att lämna regleringen öppen för att 

en bedömning skulle ske från fall till fall, men en sådan öppen reglering kan leda till att ett 

för bolaget väsentligt avtalsbrott inte anses som väsentligt vid exempelvis bedömning av 

domstol. Det kan vara svårt att föreskriva vad som anses vara ett avtalsbrott av väsentlig art 

innan någon rättspraxis förekommit i domstol eller någon praxis förekommit inom bolaget. 

Aktieägarkretsen bör trots avsaknad av rättspraxis och praxis föreskriva riktlinjer eller 

punkter för vad som skulle kunna utgöra ett väsentligt avtalsbrott i aktieägaravtalet, för att 

hävning av aktieägaravtalet och sedermera uteslutning av bolagsman ska kunna ske på ett för 

bolaget önskvärt sätt.  

 

Om aktieägaravtal ingåtts på obestämd tid kan vid uppsägning av aktieägaravtal och 

väsentligt avtalsbrott, uteslutning ske av den bolagsman likvidationsgrunden hänförs till 

enligt 2 kap. 30 § HBL. Vilken bolagsman likvidationsgrunden hänförs till bör, enligt min 

mening, i de nämnda situationerna vara den aktieägare som vill säga upp aktieägaravtalet 

samt den aktieägare som brutit mot aktieägaravtalet. Vid uteslutning av aktieägare ska den 

uteslutna parten erhålla ett lösenbelopp, som motsvarar vad denne skulle ha erhållit vid ett 

bolagsskifte av det enkla bolaget. Det enkla bolaget är endast aktieägaravtalet och innehåller 

således inget kapital. Aktieägarkretsen bör således föreskriva i aktieägaravtalet att det vid 

uteslutning av aktieägare ur aktieägaravtalet, innebär att aktieägaren även utesluts ur 

fåmansaktiebolaget. Det bör inte finnas någon situation där en delägare kan vara aktieägare i 

bolaget, men inte delaktig i aktieägaravtalet där “naken in - naken ut” föreskrivs. Av den 

anledningen bör en noggrann reglering i aktieägaravtalet finnas om att uteslutning av 

aktieägare ur aktieägaravtalet även innebär en uteslutning ur fåmansaktiebolaget. Vid en 

sådan situation bör det således vara värdet som “naken in - naken ut” föreskriver som gäller 

som ersättning för delägarens aktier. Vid en uteslutning av aktieägare måste därmed 

aktieägaren avyttra sina aktier till det värde “naken in - naken ut” föreskriver. Som ovan 

föreskrivits i uppsatsen, anses avsked av anställd motsvara hävning på grund av väsentligt 

avtalsbrott i exempelvis aktieägaravtal.191 Av den anledningen bör en uteslutning ur 

fåmansaktiebolaget innebära att delägarens anställning upphör att gälla med omedelbar 

                                                
191 Se avsnitt 3.8.2. 
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verkan, det vill säga att delägaren avskedas. Det skulle med fördel kunna föreskrivas i 

anställningsavtalet att delägarens anställning upphör att gälla om denne inte längre är 

delägare i bolaget. Har en delägare uteslutits ur fåmansaktiebolaget har det, som ovan 

föreskrivits, skett på grund av allvarliga anklagelser som väsentligt avtalsbrott eller att 

delägaren försökt kringgå aktieägaravtalet genom uppsägning av aktieägaravtalet. Av den 

anledningen anses delägaren inte längre trovärdig, vilket gör att denne inte kan fortsätta sin 

anställning i bolaget.  

 

I fåmansaktiebolag med “naken in - naken ut” där aktieägaravtal ingåtts för bestämd tid kan 

en bolagsman inte uteslutas om denne vill säga upp aktieägaravtalet, om det inte föreskrivits i 

aktieägaravtalet.192 Således bör aktieägaravtal med “naken in - naken ut” som ingåtts för 

bestämd tid, föreskriva att uteslutning av bolagsman kan ske i likhet med reglerna i 2 kap. 30 

§ HBL, om en bolagsman vill säga upp aktieägaravtalet. Ett komplement till denna 

problematik skulle möjligtvis vara att föreskriva utköpsklausuler i aktieägaravtalet. I det fallet 

skulle en aktieägare som begått ett avtalsbrott som inte är av väsentlig art eller när en 

aktieägare vill säga upp aktieägaravtalet, kunna köpas ut ur aktieägarkretsen av de andra 

aktieägarna. 

5.2.2 Gäller “naken in - naken ut” inom aktieägarkretsen? 

”Naken in - naken ut” gäller inte när en aktieägare utesluts ur aktieägaravtalet, eftersom 

lösenbeloppet som den part som blir utesluten ska erhålla är det belopp som denne skulle 

erhållit vid ett bolagsskifte av aktieägarkretsen, det vill säga det enkla bolaget. En uteslutning 

ur aktieägaravtalet innebär inte en uteslutning ur fåmansaktiebolaget. Om delägaren efter 

uteslutningen ur aktieägaravtalet även ska uteslutas ur fåmansaktiebolaget, gäller inte längre 

”naken in – naken ut” eftersom det är i aktieägaravtalet värderingsprincipen föreskrivs. Detta 

problem kan dock regleras i aktieägaravtalet, om det sker innan uteslutningen ur 

aktieägaravtalet. För att det ska bli aktuellt är det viktigt att det föreskrivs att aktieägare som 

utesluts ur aktieägaravtalet, även utesluts ur fåmansaktiebolaget och därmed tvingas avyttra 

sina aktier till det värde som “naken in - naken ut” föreskriver. En uteslutning ur 

fåmansaktiebolaget bör i sin tur innebära att delägaren avskedas från sin anställning i bolaget. 

En skrivelse om detta bör finnas i delägarens anställningsavtal.  

 

                                                
192 Se avsnitt 3.8.2. 
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Ovanstående är endast en föreskrivning där delägaren utfört ett väsentligt avtalsbrott eller 

försökt säga upp aktieägaravtalet. Om en delägare bör uteslutas ur fåmansaktiebolaget utan 

att delägaren utfört ett väsentligt avtalsbrott eller försökt säga upp aktieägaravtalet kan leda 

till problem för den övriga aktieägarkretsen. Av den anledningen bör utköpsklausuler 

föreskrivas i aktieägaravtalet för att säkerställa att en okvalificerad delägare inte låses in i 

fåmansaktiebolaget. Utköpsklausulerna föreskriver vilket pris de andra aktieägarna kan köpa 

ut delägaren för. Utköpsklausuler kan således säkerställa att värderingsprincipen gäller. I 

fåmansaktiebolag som tillämpar “naken in - naken ut” bör även en klausul om krav på 

avtalstillträde föreskrivas i aktieägaravtalet, för att säkerställa att värderingsprincipen “naken 

in - naken ut” alltid gäller inom aktieägarkretsen. Av ovanstående kan konstateras att “naken 

in - naken ut” gäller inom aktieägarkretsen, om överlåtelsebegränsningar kompletterar 

värderingsprincipen. 

5.3 Vilka rättsverkningar har “naken in - naken ut” gentemot tredje man? 

5.3.1 Problematik när aktierna värderas av tredje man 

PwC-fallet och Mannheimer Swartling-fallet anser jag framhäver att “naken in - naken ut” är 

gällande gentemot tredje man i vissa situationer, exempelvis vid anspråk från Skatteverket 

och maka eller make i en bodelningssituation. I PwC-fallet ansågs Skatteverkets värdering av 

aktierna som osäker,193 därmed gällde akiteägarkretsens värdering av aktierna även gentemot 

tredje man. I Mannheimer Swartling-fallet ansåg makan till delägaren att denne inte kunde 

anses bunden av de överenskommelser som delägarna i Mannheimer Swartling träffat. 

Hovrätten ansåg att även om makan i sig inte var bunden av bolagsordningen och 

aktieägaravtalet var ändock delägaren, det vill säga maken, bunden av överenskommelserna. 

Hovrätten ansåg i fallet att det endast var makens bundenhet som var av intresse och därmed 

påverkade bodelningen.194 Värderingen av aktierna ansågs inte ogiltig även om tredje man, 

det vill säga makan, träffades av överenskommelsen. Om domstolen hade kommit fram till att 

en indirekt bundenhet av värderingsprincipen för tredje man innebar en annan värdering än 

den som ”naken in – naken ut” antydde, hade domstolen ändock, vid en värdering av 

fåmansaktiebolaget, kommit fram till ett lågt värde av aktierna i bolaget genom 

substansvärdesmetoden, eftersom bolaget inte innehöll någon substansuppbyggnad. Att 

fåmansaktiebolagen töms på upparbetade vinstmedel vid varje räkenskapsårs slut framstår 

                                                
193 Se avsnitt 3.9.1. 
194 Se avsnitt 4.11. 
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följaktligen som en “säkerhetsåtgärd” för det fall där utomstående, exempelvis domstol, 

skulle anse att “naken in - naken ut” inte gäller gentemot tredje man. Genom att inte ha någon 

substansuppbyggnad i bolaget kan inte en hög värdering av fåmansaktiebolaget ske.  

5.3.2 Gäller “naken in - naken ut” gentemot tredje man? 

I PwC-fallet och Mannheimer Swartling-fallet redogjordes endast för två situationer där 

tredje man ansåg sig ha anspråk på aktierna i bolaget för ett högre värde än det som 

värderingsprincipen “naken in - naken ut” föreskrev i aktieägaravtalet. Skulle aktierna i 

bolaget kunna värderas till ett annat värde, exempelvis av en arvtagare eller vid en 

utmätningssituation? Det som framkommit ovan i uppsatsen tyder på att det inte anses troligt 

att en annan värdering av aktierna kan ske i fåmansaktiebolag som tillämpar 

värderingsprincipen “naken in - naken ut”. Anledningen är inte bara att “naken in - naken ut” 

föreskrivs i aktieägaravtalet och eventuellt även i anställningsavtalet, utan att aktierna i 

fåmansbolaget är starkt begränsade i sin överlåtbarhet i form av hembud i kombination med 

exempelvis förköp och/eller samtycke i bolagsordning och/eller aktieägaravtal. Samtidigt är 

kretsen av förvärvare av aktierna i bolaget begränsad av lagstiftning i vissa fall. Jag anser av 

den anledningen att en annan värdering av aktierna i fåmansaktiebolag som tillämpar 

värderingsprincipen “naken in - naken ut” inte kan ske, med förutsättning att bolagsordning 

och aktieägaravtal begränsar kretsen av möjliga förvärvare av aktierna. Av ovanstående kan 

konstateras att värderingsprincipen “naken in - naken ut” gäller gentemot tredje man, om 

överlåtelsebegränsningar föreskrivs i både bolagsordning och aktieägaravtal. 

5.4 Överlåtelsebegränsningar i fåmansaktiebolag med “naken in - naken 

ut”, vilka begränsningar behövs och hur ska de utformas? 

5.4.1 Inledande kommentar 

Efter redogörelse av det ovan konstaterar jag att överlåtelsebegränsningar i fåmansaktiebolag 

som tillämpar “naken in - naken ut” används av två anledningar; att försäkra sig att 

värderingsprincipen alltid fungerar inom aktieägarkretsen och för att skydda sig från att en 

annan värdering av aktierna än den värderingsprincipen “naken in - naken ut” föreskriver 

sker av tredje man. Överlåtelsebegränsningarna har således tre syften; det första är att 

kontrollera aktieägarkretsen genom personklausuler där endast personer som erbjuds 

delägarskap kan förvärva aktierna, det andra är att säkerställa att aktierna alltid förvärvas och 

avyttras till det värde som värderingsprincipen föreskriver, medan det tredje är att få aktiens 
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värdering gentemot tredje man så låg som möjligt. Dessa tre syften är sammankopplade 

eftersom det bland annat är på grund av att aktierna endast förvärvas och avyttras för det 

värde som värderingsprincipen föreskriver och att de förvärvsberättigade personerna är 

väldigt få, som aktiens värdering av tredje man kan bli väldigt låg.  

I fåmansaktiebolag som tillämpar “naken in - naken ut” föreskrivs hårda regleringar om hur 

aktierna i bolaget ska förvärvas och avyttras. Genom regleringar av hembudsförbehåll, 

förköpsförbehåll och samtyckesförbehåll i bolagsordning och/eller aktieägaravtal kan 

aktiernas marknad kontrolleras av delägarkretsen, således har ingen obehörig möjlighet att 

köpa in sig i bolaget. I fåmansaktiebolag med “naken in - naken ut” finns det en marknad för 

aktierna men den omfattas bara av andra delägare, eller av potentiellt blivande delägare. Av 

den anledningen anses aktierna i bolaget inte fritt överlåtbara enligt 4 kap. 7 § ABL. 

Marknaden för förvärv av aktierna är liten och på den marknaden är förvärvarna bundna av 

det pris som avtalats. Bundenheten för potentiellt blivande delägare kan säkerställas genom 

överlåtelsebegränsningar. Nedan föreskrivs följaktligen vilka överlåtelsebegränsningar som 

kan föreskrivas i aktieägaravtal och bolagsordning i fåmansaktiebolag som tillämpar “naken 

in - naken ut”, för att värderingsprincipen ska fungera inom aktieägarkretsen, men även 

gentemot tredje man. 

5.4.2 Överlåtelsebegränsningar för aktieägarkretsen 

Enligt min mening borde en klausul om krav på avtalstillträde föreskrivas i aktieägaravtalet i 

ett fåmansaktiebolag där “naken in - naken ut” tillämpas. Det är väsentligt att en anställd som 

erbjuds delägarskap tillträder aktieägaravtalet, eftersom det är där värderingsprincipen “naken 

in - naken ut” föreskrivs. Klausul om krav på avtalstillträde anses enligt min mening 

komplettera värderingsprincipen “naken in - naken ut”, för att den ska fungera fullständigt 

och fortgå i fåmansaktiebolaget. Ett inträde i aktieägaravtalet av den nya delägaren innebär 

att värderingen av aktierna säkerställs till det värde som “naken in - naken ut” föreskriver. 

Den nya delägaren kan således inte vid aktiernas avyttringstillfälle värdera aktierna till annat 

värde än det som värderingsprincipen föreskriver, eftersom denne träffas av aktieägaravtalets 

reglering. 

 

Utköpsklausuler torde föreskrivas i fåmansaktiebolag som tillämpar “naken in - naken ut” 

och aktualiseras när någon måste avyttra sina aktier på grund av att parten brutit mot 

aktieägaravtalet eller när en delägare ska avsluta sin anställning i bolaget. Klausulerna 

reglerar vilket pris som ska erhållas för aktierna när delägaren lämnar bolaget. Priset sätts 
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ofta lågt för att avskräcka den avtalsbrytande parten och andra aktieägare i bolaget, eftersom 

det i många aktiebolag är vinst vid avyttring av aktierna som är den ersättning aktieägaren 

erhåller av sitt aktieinnehav. Detta är en skillnad från fåmansaktiebolag där “naken in - naken 

ut” tillämpas, eftersom delägaren erhåller ersättning av sitt aktieförvärv under delägartiden i 

form av förmånligt beskattade utdelningar vid räkenskapsårets slut varje år. Jag anser av den 

anledningen, dels att det inte går att tvinga den avtalsbrytande parten eller den delägare som 

vill avsluta sin anställning i bolaget att avyttra sina aktier för ett annat pris än det som “naken 

in - naken ut” föreskriver, dels att ett annat pris för aktierna inte är avskräckande. För att 

utköpsklausuler ska fungera tillsammans med “naken in - naken ut” bör det istället 

föreskrivas att den avtalsbrytande parten eller den delägare som vill avsluta sin anställning i 

bolaget, tvingas sälja sina aktier till det pris som värderingsprincipen stadgar. Den 

avtalsbrytande parten som tvingas avyttra sina aktier tvingas i förevarande fall att avstå från 

sina framtida utdelningar, vilket innebär att den vinst aktieägaren vanligtvis erhåller av sitt 

aktieägande går förlorad. Den aktieägare som utför ett väsentligt avtalsbrott tar inte bara en 

risk att bli utköpt av de andra aktieägarna, utan även en risk att förlora sin anställning 

eftersom “naken in - naken ut” har en nära koppling med delägarens anställning. 

Arbetsgivaren har rätt att avskeda en anställd som grovt åsidosatt sina skyldigheter enligt 18 

§ LAS. Ett grovt åsidosättande av den anställdes skyldigheter skulle kunna vara en situation 

där delägaren utesluts ur aktieägaravtalet och därmed även ur fåmansaktiebolaget, på grund 

av att delägaren sagt upp aktieägaravtalet eller begått ett väsentligt avtalsbrott. Avsked skulle 

därmed kunna ligga för handen.  

 

För att försäkra sig om att värderingsprincipen “naken in - naken ut” alltid gäller inom 

aktieägarkretsen, kan det föreskrivas: 

● klausul om krav på avtalstillträde, och 

● utköpsklausul, med uppgift om aktiernas pris. 

5.4.3 Överlåtelsebegränsningar gentemot tredje man 

Jag anser att överlåtelsebegränsningar i möjligaste mån bör regleras i bolagsordningen, 

eftersom den binder bolaget och även blir känd för tredje man på grund av att 

bolagsordningen blir offentliggjord. I fåmansaktiebolag med “naken in - naken ut” regleras 

hembudsförbehåll i bolagsordningen, vilket framkommit av både PwC-fallet och 

Mannheimer Swartling-fallet. Jag anser att hembudsförbehåll kan regleras i bolagsordningen, 

eftersom hembudsförbehållet är den överlåtelsebegränsning som träffar alla former av 
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aktieövergångar. Hembudsförbehåll aktualiseras dessutom efter att en aktieöverlåtelse skett. 

Regleras hembudsförbehållet i aktieägaravtalet kan det innebära att den nya förvärvaren inte 

träffas av aktieägaravtalet och därmed inte heller av hembudsförbehållet, innan denne tillträtt 

aktieägaravtalet. Således kan hembudsförbehåll i aktieägaravtal anses osäkert. Att 

förköpsförbehåll och samtyckesförbehåll inte reglerades i bolagsordningen i PwC och 

Mannheimer Swartling, kan förstås genom att förbehållen endast träffar de situationer där 

aktier i bolaget säljs, byts eller ges bort i gåva. I dessa situationer är det således en aktieägare 

som gör ett aktivt val av att inte längre äga aktier i bolaget. Aktieägaren är i nämnda 

situationer bunden av aktieägaravtalet, där förköpsförbehåll och/eller samtyckesförbehåll 

föreskrivs. Detta gör att aktieägaren inte kan sälja, byta eller ge bort aktierna i gåva utan att 

först hembjuda övriga aktieägare och/eller få samtycke av bolaget. Oavsett hur förbehållen 

regleras i fåmansaktiebolaget med “naken in - naken ut”, bör de finnas med i antingen 

bolagsordning och/eller aktieägaravtal. Det är viktigt att förbehållen föreskrivs noggrant. 

Enligt min mening torde samtyckesförbehållet komplettera hembudsförbehållet i 

bolagsordningen medan förköpsförbehållet med fördel kan regleras i aktieägaravtalet. En 

kombination mellan samtyckesförbehåll och hembudsförbehåll i bolagsordningen innebär att 

aktieägarkretsen kontrolleras i bolaget både efter aktieöverlåtelsen med hjälp av 

hembudsförbehållet, samt innan aktieöverlåtelsen med hjälp av samtyckesförbehållet. Att 

förbehållen kombineras gör att marknaden för aktierna blir inskränkt, vilket innebär att tredje 

man inte kan värdera aktierna till annat värde än det som ”naken in – naken ut” föreskriver. 

 

Hembudsförbehåll och förköpsförbehåll i fåmansaktiebolag med “naken in - naken ut” torde 

skrivas som personklausuler, det vill säga att det endast är en bestämd krets som aktierna kan 

överlåtas till. Detta anser jag torde göras för att begränsa kretsen av inlösenförberättigade och 

förköpsförberättigade, för att värderingsprincipen “naken in - naken ut” ska kompletteras på 

det sätt som önskas i fåmansaktiebolagen. Den angivna kretsen kan vara de andra delägarna 

eller anställda som erbjudits delägarskap i bolaget. Eftersom för snäva personklausuler kan 

innebära att klausulen inte blir gällande gentemot bolaget,195 kan den vidare föreskriften om 

anställda vara att föredra. I hembudsförbehållet, förköpsförbehållet och samtyckesförbehållet 

bör det även föreskrivas att aktierna i bolaget aldrig kan överlåtas till ett annat pris än det 

värde som “naken in - naken ut” föreskriver. Avsaknad av uppgift om aktiernas pris ska 

                                                
195 Se avsnitt 4.5. 
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motsvara det pris som påräknas vid en försäljning av aktierna under normala förhållanden,196 

vilket således borde bli det pris som föreskrivs i värderingsprincipen “naken in - naken ut”. 

En redan fastställd reglering av aktiernas pris ser dock till att undvika spekulationer och 

osäkerheter. Av den anledningen bör det föreskrivas i förbehållen vilket pris som ska gälla 

för aktierna. I Mannheimer Swartling-fallet kan det utläsas att bolagets samtyckesförbehåll 

reglerade att aktiernas pris var “naken in - naken ut” i den situationen där styrelsen vägrade 

samtycke till aktieöverlåtelsen.197 Mannheimer Swartling hade dock inte reglerat vilket pris 

som skulle gälla för aktierna i den situation där styrelsen samtyckte till aktieöverlåtelsen. Om 

det föreskrivs att priset för aktierna vid en aktieöverlåtelse som godkänts av styrelsen är det 

pris som bolagets “naken in - naken ut” föreskriver, ramas alla tänkbara prisfrågor in vid 

samtyckesförbehållet och ett annat värde för aktierna än det värderingsprincipen föreskriver, 

kan inte anses vara aktuellt.  

 

För att aktieägarkretsen ska skydda sig från att tredje man värderar aktierna till annat värde 

än vad värderingsprincpen “naken in - naken ut” reglerar, kan det föreskrivas: 

● hembudsförbehåll, med personklausul om att endast anställda kan förvärva aktierna, 

samt uppgift om aktiernas pris, 

● samtyckesförbehåll, med uppgift om aktiernas pris, och 

● förköpsförbehåll, med personklausul om att endast anställda kan förvärva aktierna, 

samt uppgift om aktiernas pris. 

5.4.4 Var ska överlåtelsebegränsningar i fåmansaktiebolag som tillämpar “naken in - naken ut” 

föreskrivas och hur ska de utformas? 

Ovan i detta kapitel har det analyserats vilka överlåtelsebegränsningar som kan föreskrivas i 

fåmansaktiebolag som tillämpar ”naken in – naken ut”. Nedan följer en sammanfattande 

redogörelse för var de olika överlåtelsebegränsningarna torde föreskrivas; i aktieägaravtal 

eller bolagsordning. Det kommer även att ges exempel på hur de olika överlåtelse-

begränsningarna kan föreskrivas. Avsnittet avser således till att föreskriva en översikt av de 

överlåtelsebegränsningar som kan föreskrivas i fåmansaktiebolag som tillämpar ”naken in – 

naken ut”, för att värderingsprincipen ska fungera på ett för bolaget önskvärt sätt. 

 

                                                
196 Se avsnitt 4.2, 4.3 och 4.4. 
197 Se avsnitt 4.11. 
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En viktig klausul som kan föreskrivas i aktieägaravtalet i fåmansaktiebolag som tillämpar 

“naken in - naken ut” är en klausul om krav på avtalstillträde som innebär att nya delägare 

måste underteckna att de är part i aktieägaravtalet. Ytterligare en klausul som kan föreskrivas 

i aktieägaravtalet i fåmansaktiebolag där “naken in - naken ut” tillämpas är utköpsklausuler. 

Det är denna klausul som anger vilket pris en delägare som ska uteslutas kan erhålla av den 

övriga aktieägarkretsen. Det pris delägaren ska erhålla kan föreskrivas till samma värde som 

“naken in - naken ut” föreskriver. I fåmansaktiebolag med “naken in - naken ut” kan det i 

aktieägaravtalet även föreskrivas ett förköpsförbehåll med personklausul om att anställda ska 

vara förköpsberättigade för det pris “naken in - naken ut” föreskriver.  
  
I fåmansaktiebolag med “naken in - naken ut” kan det i bolagsordningen föreskrivas ett 

hembudsförbehåll. Hembudsförbehållet kan innehålla en personklausul om att endast 

anställda kan förvärva aktierna samt information om aktiernas pris, även om det vid 

utelämning av priset skulle bedömas till det värde som “naken in - naken ut” föreskriver, är 

det onödigt att ta någon risk. Samtyckesförbehåll kan föreskrivas i bolagsordningen i 

fåmansaktiebolag som tillämpar “naken in - naken ut”, eftersom förbehållet kan innehålla en 

uppgift om aktiernas pris. Samtyckesförbehåll kan inte innehålla en personklausul vilket 

innebär att samtyckesförbehållet ändock kvarstår om personklausulen i hembudsförbehållet 

anses strida mot ABL. Samtyckesförbehållet anger att bolaget måste samtycka till 

aktieöverlåtelsen och även till vilket pris aktierna får överlåtas. Av den anledningen anser jag 

att samtyckesförbehåll kan föreskrivas i bolagsordningen vid sidan av hembudsförbehållet. I 

fåmansaktiebolag som tillämpar “naken in - naken ut” kan det föreskrivas att 

värderingsprincipen ska gälla i alla möjliga situationer. Det innebär att det pris som “naken in 

- naken ut” stadgar kan föreskrivas i alla förbehåll och klausuler där det är möjligt, 

exempelvis kan värderingsprincipen föreskrivas i de situationer där styrelsen godkänner 

samtycke enligt samtyckesförbehållet. Detta för att rama in “naken in - naken ut” och aldrig 

riskera en annan värdering av aktierna. 

 

I aktieägaravtal kan det föreskrivas: 

● klausul om krav på avtalstillträde, 

● utköpsklausul, med uppgift om aktiernas pris, och 

● förköpsförbehåll, med personklausul om att endast anställda kan förvärva aktierna, 

samt uppgift om aktiernas pris. 
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I bolagsordning kan det föreskrivas: 

● hembudsförbehåll, med personklausul om att endast anställda kan förvärva aktierna, 

samt uppgift om aktiernas pris, och 

● samtyckesförbehåll, med uppgift om aktiernas pris. 

5.5 När passar “naken in - naken ut” i aktieägaravtal? 

“Naken in - naken ut” passar fåmansaktiebolag som ägs, eller vill göra det möjligt att ägas, av 

de anställda. “Naken in - naken ut” passar fåmansaktiebolag som inte vill innehålla någon 

substansuppbyggnad och för att upprätthålla detta dela ut årets vinst till delägarna.198  

 

“Naken in - naken ut” passar fåmansaktiebolag som vill förvärva delägare utifrån dennes 

kompetens, inte dennes ekonomi.199 Att bli delägare i bolaget kan ses som en karriärmöjlighet 

där hårt arbete i bolaget belönas med delägarskap. Förvärv av aktierna, för att bli delägare, 

bör av den anledningen inte påverka den anställdes ekonomi märkbart. “Naken in - naken ut” 

reglerar aktiernas värde,200 vilket gör att den anställda kan förvärva aktierna till ett lågt pris. 

På det sättet får fåmansaktiebolaget in rätt kandidat som delägare i bolaget, eftersom endast 

kompetensen är utslagsgivande för delägarskapet. 

 

I fåmansaktiebolag som tillämpar “naken in - naken ut” begränsas marknaden för aktier i 

vissa branscher genom lagstiftning enligt 8 kap RB och RL, på det sätt att bara advokater 

eller minst hälften av aktieägarna måste vara revisorer. Inskränkningen innebär att aktiernas 

marknad begränsas och “naken in - naken ut” fungerar endast om aktiernas marknad är 

mycket inskränkt. Det ter sig således mer fördelaktigt för advokatbyråer och revisionsbyråer 

att använda sig av “naken in - naken ut”, eftersom dessa bolag redan enligt lagstiftning har en 

begränsad marknad av potentiella aktieförvärvare. Inget hindrar dock andra bolag från att 

använda principen, eftersom överlåtelsebegränsningar ändock behövs bredvid “naken in - 

naken ut” för att göra aktiernas marknad nästintill obefintlig. 

 

Bolag som skulle kunna använda “naken in - naken ut” är främst konsultverksamheter, 

eftersom det i sådana verksamheter är konsulternas kompetens och inte tillgångar, som utgör 

                                                
198 Se avsnitt 3.2. 
199 Se avsnitt 3.5. 
200 Se avsnitt 3.4. 
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värde i bolaget.201 Jag anser att “naken in - naken ut” passar i exempelvis advokatbyråer, 

juristbyråer, revisionsbyråer, reklambyråer, IT-bolag, undervisningsföretag, HR-bolag det vill 

säga bemanningsföretag, arkitektbolag samt managing-företag som är fåmansaktiebolag. I 

dessa bolag arbetar ofta konsulter och det viktiga i bolagen är konsulternas kompetens. 

Konsulterna behöver således inte vidare mycket utrustning för att utföra sitt arbete. Av den 

anledningen behöver inte dessa bolag äga tillgångar i form av inventarier. Jag vill framhålla 

att exemplen över de bolag där “naken in - naken ut” skulle kunna passa inte är uttömmande. 

Om fåmansaktiebolag skulle kunna undvika att äga tillgångar i bolaget, skulle “naken in - 

naken ut” fungera även i andra verksamheter. Ett exempel på detta är tandläkarfirmor som 

använder tandläkarstolar samt röntgenmaskiner med mera, som har speciell karaktär för 

verksamheten. Annat som måste finnas i en tandläkarfirma är den kompetens som tandläkare, 

tandhygienister, tandsköterskor med flera innehar i sin yrkestitel. Ett alternativ skulle 

möjligtvis vara om tandläkarfirman hyr tandläkarstolar med mera för att undvika inventarier, 

och därmed substansuppbyggnad i bolaget. En lösning med att hyra inventarier skulle kunna 

möjliggöra för fler företag att använda sig av värderingsprincipen “naken in - naken ut”. 

5.6 Sammanfattande slutsats 

“Naken in - naken ut” är tvådelad eftersom den å ena sidan innehåller föreskrifter om 

aktiernas pris och å andra sidan innehåller överlåtelsebegränsningar som fulländar 

tillämpligheten av värderingsprincipen. Dessa delar blir tillsammans det sätt som “naken in - 

naken ut” är tänkt att fungera. För att införa en värderingsprincip i ett fåmansaktiebolag 

måste dels ABL:s regler förstås och användas på ett kompetent sätt och dels avtal skrivas på 

ett förståeligt och uttömmande sätt.  
 

Det framhölls i PwC-fallet och Mannheimer Swartling-fallet att den enda vinst som 

förvärvades med att äga aktier i fåmansaktiebolaget var skillnaden i beskattning,202 att en del 

av delägarens arbetsinsats kunde förmånsbeskattas. Av den anledningen anser jag att “naken 

in - naken ut” till största del är en värderingsprincip som används för skatteplanering, där en 

delägare i fåmansaktiebolaget kan beskatta sin del av utdelning i inkomstslaget kapital. För 

bolaget gör det ingen skillnad, utom att delägarna i bolaget väljs in i bolaget utifrån 

kompetens och inte ekonomi. 

 
                                                
201 Se avsnitt 3.7. 
202 Se avsnitt 3.2. 
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I vissa fall föreskrivs det i anställningsavtalet att den anställde måste sälja sina aktier till ett 

lågt pris när anställningen upphör.203 Detta är endast, enligt min mening, en säkerhetsåtgärd 

för att säkerställa att den anställde inte på något sätt kan komma runt värderingsprincipen 

“naken in - naken ut”, men även för att värderingsprincipen ska fungera i det fall 

aktieägaravtalet inte skulle anses gälla. Jag anser att det i fåmansaktiebolag med “naken in - 

naken ut” bör föreskrivas i anställningsavtalet att värderingsprincipen gäller vid utträde ur 

bolaget, oavsett av vilken anledning anställningen upphör. Även om klausulen i 

anställningsavtalet skulle jämkas enligt 36 § AvtL, skulle således aktieägaravtalet ändock 

finnas parallellt och däri gäller fortfarande “naken in - naken ut”. En situation där både 

klausulen i anställningsavtalet och “naken in - naken ut” i aktieägaravtalet skulle vara 

föremål för jämkning samtidigt, anser jag som en osannolik situation. Om denna osannolika 

situation ändock skulle infinna sig, skulle överlåtelsebegränsningarna i bolagsordningen 

fortfarande gälla, eftersom de godkänts av Bolagsverket. Marknaden för aktierna i bolaget 

skulle således vara inskränkt på det sätt som angavs i PwC-fallet och Mannheimer Swartling-

fallet, vilket skulle innebära att de enda möjliga förvärvarna av aktierna fortfarande är de 

redan befintliga delägarna i bolaget eller de som väljs in som delägare. I nämnda situation 

skulle de möjliga förvärvarna av aktierna inte vilja anskaffa aktierna till annat pris än det som 

“naken in - naken ut” föreskriver, samtidigt som en utträdande delägare inte skulle vilja 

avyttra sina aktier till annat pris än det som “naken in - naken ut” föreskriver. En möjlig 

transaktion skulle således ske till det värde som ”naken in – naken ut” föreskriver.  Det 

innebär att marknadspriset för aktierna i nämnda situation fortfarande är densamma, som när 

anställningsavtalet och aktieägaravtalet var gällande. 

 

Vid “naken in - naken ut” är avsikten att aktierna inte kan värderas till något annat pris än det 

som värderingsprincipen föreskriver. Det kan endast efterlevas om 

överlåtelsebegränsningarna i fåmansaktiebolaget föreskrivs på rätt sätt. Inom aktieägarkretsen 

gäller aktieägaravtalet där “naken in - naken ut” föreskrivs från aktieförvärvet, om klausul om 

krav på avtalstillträde föreskrivs. Värderingsprincipen ”naken in – naken ut” gäller även i den 

situation där en bolagsman utesluts, om utköpsklausul föreskrivs. Således gäller ”naken in – 

naken ut” alltid inom aktieägarkretsen, om värderingsprincipen kombineras med 

överlåtelsebegränsningar.  

 

                                                
203 Se avsnitt 3.3. 
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Ett annat pris för aktierna än det “naken in - naken ut” föreskriver kan inte heller ske när 

tredje man vill värdera aktierna till annat värde. Anledningen är att fåmansaktiebolagets 

bolagsordning och aktieägaravtal innehåller överlåtelsebegränsningar, samt att 

fåmansaktiebolaget inte innehåller någon substansuppbyggnad. På grund av detta kan inte 

aktierna och bolaget värderas till ett högt värde. I PwC-fallet och Mannheimer Swartling-

fallet föreskrevs att överlåtelsebegränsningarna i bolagen gjorde att aktiernas marknad 

begränsades till andra delägare eller potentiellt blivande delägare i fåmansaktiebolaget. Priset 

för aktierna kunde således inte sättas högre än det pris en potentiell förvärvare kunde tänkas 

köpa aktierna för.204 Genom överlåtelsebegränsningarna i bolagsordning och aktieägaravtal 

hade således bolagen skyddat sig mot ett eventuellt anspråk av tredje man på aktierna för ett 

annat värde än det som värderingsprincipen ”naken in – naken ut” föreskrev. Om ”naken in – 

naken ut” kompletteras med strikt reglerade överlåtelsebegränsningar, gäller således “naken 

in - naken ut” mot tredje man. 

 

Avslutningsvis anser jag att “naken in - naken ut” i aktieägaravtal är en värderingsprincip 

som tillsammans med överlåtelsebegränsningar i både bolagsordningen och aktieägaravtal 

fyller funktionen om att förvärva delägare med rätt kompetens till fåmansaktiebolaget, där 

vinsten med aktieförvärvet är förmånligt beskattad ersättning som erhålls av delägaren för 

viss del av det arbete som utförts i bolaget under delägartiden. Värderingsprincipen bidrar till 

en vinst för bolaget i form av kompetenta och kvalificerade delägare samtidigt som delägarna 

förvärvar skatteförmåner i sin ersättning från bolaget, för en del av sitt arbete i bolaget. 

“Naken in - naken ut” tillämpas endast ändamålsenligt inom aktieägarkretsen och gentemot 

tredje man, om överlåtelsebegränsningar kombineras med värderingsprincipen. Jag anser att 

fler fåmansaktiebolag skulle kunna använda sig av “naken in - naken ut” i aktieägaravtal. 

 

  

  

                                                
204 Se avsnitt 4.10 och 4.11. 
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Bilaga 1 

Frågor som ställdes i enkäten: 
 

1.     Hur skulle du förklara begreppet ”naken in – naken ut”? 

2.     Anser du att begreppet ”naken in – naken ut” är att se som en klausul, en princip, en 

modell eller något annat? 

3.     Föredrar du den engelska termen ”naked in – naked out” framför den svenska 

”naken in – naken ut”? 

4.     I vilka företag anser du att det är vanligast att använda sig av ”naken in – naken ut”? 

(Exempelvis, advokatbyråer, tandläkarfirmor osv.) 

5.     Har du tillgång till någon ”naken in – naken ut” som du skulle kunna dela med dig 

av så att jag skulle kunna se hur de är uppbyggda i praktiken? 

6.     Övriga reflektioner. 

7.     Slutligen, skulle du anse det vara okej om ditt namn används i uppsatsen eller skulle 

du hellre vilja vara anonym? 

 


