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Sammanfattning 
I denna uppsats behandlas förbudsklausuler i aktieägaravtal. Med förbudsklausuler avses en 

reglering som medför att det inte är tillåtet att överlåta aktier, vilket således inskränker i 

principen om aktiers fria överlåtelse. Var gränsen går mellan vad som är att anse en tillåten 

förbudsklausul och inte tillåten förbudsklausul är inte helt klar. I uppsatsen skildras i vilka 

situationer förbudsklausuler kan tänkas vara lämpliga och vilka omständigheter som påverkar 

hur en förbudsklausul utformas. För att utreda när en förbudsklausul kan vara lämplig inleds 

uppsatsen med en redogörelse för vad ett aktieägaravtal i grunden är, vilka som normalt är 

avtalsparter i aktieägaravtal och vilka allmänna avtalsrättsliga principer det finns att förhålla 

sig till. I uppsatsen berörs även vilka aktiebolagsrättsliga regler som påverkar utformningen 

av ett aktieägaravtal. För att utreda uppsatsens frågeställningar används dels doktrin som 

finns inom ämnet aktieägaravtal, dels empiriskt material i form av intervjuer med jurister och 

advokater som har praktisk erfarenhet. I och med detta vägs både inställningen som framhålls 

i doktrin och praktiserande juristers inställning till förbudsklausuler in i bedömningen.  

 

Vi utreder även vilka risker som finns med förbudsklausuler och hur riskerna lämpligen bör 

behandlas för att förbudsklausuler inte ska riskera att jämkas eller ogiltigförklaras vid 

tillämpning av 36 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område, nedan kallat AvtL eller avtalslagen, på grund av inskränkning i 

aktiers fria överlåtelse. För att bedöma var gränsen går samt utreda i vilka situationer det 

skulle vara möjligt att använda sig av generalklausulen i 36 § AvtL, framställs även en 

redogörelse av vilka omständigheter domstolarna tar särskild hänsyn till vid tillämpning av 

generalklausulen. Vilka risker som finns med förbudsklausuler beror delvis på vilken 

situation som avses och aktieägarnas inbördes relation. Av denna anledning hanteras riskerna 

med hänsyn till omständigheterna i den enskilda situationen. Slutligen görs en avvägning i 

vilka situationer det finns anledning att använda sig av förbudsklausuler i aktieägaravtal och 

vilken omfattning förbuden lämpligen bör ha.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

I Sverige råder avtalsfrihet, vilket innebär att parterna har rätt att avtala fritt om i princip vad 

de vill. I mindre och privata bolag är det vanligt att aktieägare sinsemellan ingår 

aktieägaravtal. Aktieägare som väljer att ingå aktieägaravtal får enligt grundprincipen avtala 

hur de vill, men de måste förhålla sig till rådande legala restriktioner. Avtalsrätten och 

aktiebolagsrätten är två skilda rättsområden. Aktiebolagsrätten inskränker till viss del 

avtalsrätten, eftersom aktiebolagslagen (2005:551), nedan kallat ABL, i vissa hänseenden har 

tvingande regler. Detta leder till att parterna måste anpassa sig till inskränkningen vid 

avtalsingåendet och vid ändringar av avtalet.1  

 

Enligt grundprincipen i ABL ska aktier vara fria att överlåta, 4 kap. 7 § ABL. Det 

förekommer att aktieägare, i bland annat bolag med snäv ägarkrets, inför en förbudsklausul i 

aktieägaravtalet för att förhindra att någon aktieägare lämnar bolaget inom den närmsta 

tiden.2 En förbudsklausul i ett aktieägaravtal innebär att aktierna inte får överlåtas till en ny 

ägare.3 Aktieägarna bör dock ha i åtanke att det finns en generalklausul i AvtL som kan 

medföra att oskäliga avtalsvillkor jämkas eller ogiltigförklaras, 36 § AvtL. Avtalsparterna får 

själva bestämma hur länge förbudet ska gälla, men bör vara införstådda med att domstolarna 

kanske inte till fullo följer avtalets klausul om den är för grovt tilltagen. 

1.2 Problemformulering 

- Vad innebär en förbudsklausul i ett aktieägaravtal och i vilka situationer finns det 

användning av en sådan?  

- Vilka risker finns och hur hanteras dem för att inte riskera att klausulen jämkas eller 

ogiltigförklaras?  

 

                                                
1 Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 13, 21 och 29. 
2 Kansmark, Roos, Aktieägaravtal, s. 82. 
3 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken, s. 102. 
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1.3 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera under vilka 

förutsättningar en förbudsklausul i aktieägaravtal i vissa fall kan jämkas eller ogiltigförklaras. 

För att uppnå syftet utreds särskilt vilka faktorer som påverkar huruvida en klausul kan 

jämkas eller ogiltigförklaras, vilka andra risker som identifierats med förbudsklausuler samt 

hur och i vilka situationer praktiserande jurister utformar förbudsklausuler. I uppsatsen 

redogörs det även för hur identifierade risker med förbudsklausuler bör hanteras. Målet med 

uppsatsen är att skildra när det kan vara lämpligt att införa en förbudsklausul i aktieägaravtal 

och hur den bör formuleras för att inte bli föremål för jämkning eller ogiltigförklaring vid 

rättslig prövning.  

1.4 Metod och material 

I uppsatsen beskrivs, analyseras och fastställs rättsläget beträffande förbudsklausuler i 

aktieägaravtal, vilket innebär att uppsatsen i grunden bygger på vad som bland annat enligt 

Kleineman och Sandgren benämns rättsdogmatisk metod.4 En rättsdogmatisk metod grundas i 

en beskrivning och tolkning av gällande rätt, för att slutligen fastställa den gällande rätten. 

Beskrivningen har utgångspunkt i vedertagna rättskällor.5 Kleineman framhåller vikten att 

utgå från en problemställning som är konkret, relevant och korrekt utformad när en 

rättsdogmatisk metod används. Likheten mellan rättsdogmatiken och praktiserande jurister 

skildras av Kleineman som framhåller att båda strävar efter att fastställa lösningen på ett sökt 

problem. Skillnaden mellan rättsdogmatiken och praktiken är att den rättsdogmatiska 

metoden kräver fullständighet, transparens och ett kritiskt förhållningssätt till skillnad från 

praktiken, då endast ett resultat är tillräckligt. Utgångspunkten i den rättsdogmatiska metoden 

är lag, rättspraxis, förarbeten och doktrin.6 I uppsatsen tillämpas och analyseras därför, i den 

grad det är möjligt, svenska lagar, förarbeten och rättspraxis. Även avtalsrättsliga och 

aktiebolagsrättsliga förhållanden behandlas i uppsatsen, således är AvtL och ABL samt 

tillhörande förarbeten i fokus, trots att aktieägaravtal inte specifikt finns lagstadgat.  

 

I huvudsak studeras doktrin inom aktieägaravtal för att få en fördjupad förståelse inom 

området. Avsikten är dessutom att jämföra doktrin för att undersöka huruvida det finns 
                                                
4 Kleineman, ’Rättsdogmatisk metod’ i Nääv, Zamboni (red.) Juridisk metodlära, s. 21; Sandgren, 
Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, s. 48–49. 
5 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, s. 48–49. 
6 Kleineman, ’Rättsdogmatisk metod’ i Nääv, Zamboni (red.) Juridisk metodlära, s. 21–26. 
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skiljaktiga meningar inom ämnet. Doktrin som används har författats av personer med djup 

kunskap inom förbudsklausuler. Tillgången på doktrin, liksom de högre värderade 

rättskällorna, är dock begränsad inom ämnet aktieägaravtal, därför används även empiriskt 

material. Sandgren framhåller att empiriskt material kan användas dels för att fastställa 

rättsläget, dels för att skildra hur förbudsklausuler används i praktiken. Det empiriska 

materialet baseras på fyra intervjuer med advokater eller jurister som har praktisk erfarenhet 

inom ämnet. Således är syftet med det empiriska materialet inte att fastställa rättsläget, istället 

används det empiriska materialet till att skildra förbudsklausulers användningsområde i 

praktiken, vilka effekter som kan uppnås med klausulerna och vilka risker som finns. Av 

denna anledning används intervjuer eftersom det är ett bra tillvägagångssätt för att uppnå vårt 

syfte med det empiriska materialet.7 

 

Utgångspunkten är en semistrukturerad intervjumetod, vilket innebär att intervjun grundas i 

öppna huvudfrågor som respondenten haft tillgång till innan intervjutillfället, samt ställer 

följdfrågor som faller sig naturligt till följd av intervjun.8 Det empiriska materialet används 

dels för att konkretisera vid vilka tillfällen det är relevant att införa förbudsklausuler i 

aktieägaravtal, dels för att få en inblick i vad en jurist lägger vikt vid i utformandet av en 

sådan klausul. Sammanfattningsvis är syftet med att använda både doktrin och empiriskt 

material att nå en allsidig bedömning som inte är snedvriden eller partisk för att på så sätt 

uppnå ett transparent resultat.9  

 

Uppsatsens empiriska material består av intervjuer som hållits med fyra respondenter: Karin 

Berggren, Lars Fridén, Ingela Holmqvist och Alfred Krzymowski. Berggren arbetar som 

chefsjurist på Företagarna i Stockholm och tog juristexamen vid Stockholms universitet år 

1995. Fridén arbetar som jurist på Fondia i Göteborg och tog juristexamen vid Göteborgs 

universitet år 2014. Holmqvist arbetar som advokat på Holmqvist & Partners i Stockholm 

samt tog juristexamen och ekonomie magisterexamen vid Stockholms universitet år 2006. 

Krzymowski arbetar som jurist på Krzymowski Juristbyrå i Stockholm och tog juristexamen 

vid Stockholms universitet år 2014. Respondenterna är verksamma vid olika jurist- och 

advokatbyråer med olika erfarenheter. Syftet är att nå viss bredd samtidigt som materialet ger 

                                                
7 Sandgren, Om empiri och rättsvetenskap: Del II,Juridisk Tidskrift 1995/96 s. 1040–1042.  
8 Davidsson, Patel, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning, s. 
81–82. 
9 Sandgren, Om empiri och rättsvetenskap: Del II, Juridisk Tidskrift 1995/96 s. 1036; Sandgren, Rättsvetenskap 
för uppsatsförfattare: Ämne, material, metod och argumentation, s. 81–82. 
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uppsatsen ett djup, eftersom antalet respondenter begränsats till fyra stycken. Angreppssättet 

är således kvalitativt. Antalet respondenter grundas också i att ge utrymme även till doktrin 

och annat material.  

1.5 Avgränsning 

Denna uppsats omfattar svenska aktieägaravtal som ingås mellan aktieägare i privata 

aktiebolag med snäv ägarkrets, eftersom aktieägaravtal är vanligast i denna typ av bolag. 

Således behandlas inte bolag som är publika. I uppsatsen behandlas inte avstämningsbolag 

eftersom denna typ av bolag vanligtvis är börsnoterade och har många aktieägare, således är 

ägarkretsen inte att anse som snäv.  

 

Denna uppsats analyserar inte överlåtelsebegränsningar såsom samtyckes-, förköps- och 

hembudsförbehåll på grund av uppsatsens omfattning. Det är däremot oundvikligt att inte 

nämna överlåtelsebegränsningar, på grund av dess nära samband med förbudsklausuler.  

1.6 Disposition 

I kapitel ett presenteras uppsatsen och en beskrivning av vad som behandlas i arbetet. 

 

I uppsatsens andra kapitel behandlas aktieägaravtal, bolagsordning och 36 § AvtL. Kapitlet 

inleds med en kortfattad behandling av avtalsrättens grunder och en redogörelse av dess 

allmänna principer vid avtalsingående. Därefter framförs en utförlig presentation av 

aktieägaravtal med särskilt fokus på olika viktiga klausuler, avtalets upphörande, avtalsbrott 

och huruvida aktieägaravtal är att anse som enkelt bolag. I kapitel två berörs sedan 

bolagsordningens grunder. Slutligen framförs en redogörelse för 36 § AvtL, med särskilt 

fokus på generalklausulens bakgrund och hur 36 § AvtL tillämpas.  

 

Kapitel tre inleds med en utförlig behandling av förbudsklausuler i aktieägaravtal, varför 

aktieägare vill införa en förbudsklausul i ett aktieägaravtal och hur de kan formuleras. I 

kapitel tre används även det empiriska materialet i en redogörelse för hur förbudsklausuler 

används i praktiken. Därefter beskrivs vilka risker som identifierats avseende 

förbudsklausuler i aktieägaravtal. Kapitel tre avslutas med att en beskrivning av olika 

tillvägagångssätt för att hantera de främsta riskerna med förbudsklausuler framställs.  
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Uppsatsen avslutas med ett fjärde kapitel som består av en analys utifrån materialet ovan, för 

att slutligen nå fram till en slutsats som binder samman uppsatsen. I analysen är det främst 

fokus på att jämföra doktrin med det empiriska materialet.  
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2 Aktieägaravtal, bolagsordning och 36 § AvtL 

2.1 Aktieägaravtal 

2.1.1 Allmänt 

Aktieägaravtal är inte specifikt reglerade i svensk lagstiftning. De allmänna avtalsrättsliga 

principerna tillämpas, således finns inga formkrav för aktieägaravtal.10 Alla fysiska och 

juridiska personer är rättssubjekt och har rättskapacitet. Rättskapacitet innebär att 

rättssubjektet har förmåga att äga egendom och rättigheter samt att ha skulder och 

förpliktelser, vilket innebär att samtliga rättssubjekt kan vara part i ett avtal, till exempel 

aktieägaravtal. För att ingå ett avtal krävs det att rättssubjektet har rättslig handlingsförmåga. 

Inte alla fysiska och juridiska personer har rättslig handlingsförmåga. Till exempel får inte 

omyndiga personer ingå avtal, det är istället förmyndaren som ingår avtalet å den omyndiges 

vägnar. På motsvarande sätt är det bolagets organ, som består av fysiska personer som 

tilldelats behörighet, som ingår avtalet för juridiska personer.11 

 

Av avtalslagen framgår att ett avtal är en rättshandling. Någon mer specificerad definition av 

vad ett avtal är finns inte i svensk rätt. Ett avtal ingås genom ett anbud och en accept. 

Huvudregeln för ingående av avtal bygger på löftesprincipen, vilken anger att ett anbud är 

bindande för anbudsgivaren. AvtL reglerar konsensualavtal, det vill säga avtal såsom 

aktieägaravtal, som inte har några särskilda formkrav.12  

 

Ett aktieägaravtal ingås vanligtvis mellan två eller flera aktieägare i bolag med snäv 

ägarkrets, vilket beror på att enskilda personer i denna typ av bolag vanligtvis är oersättliga 

och betydande för bolagets fortsatta framgång.13 Aktieägaravtal kan ingås mellan antingen 

samtliga aktieägare eller endast vissa aktieägare i bolaget.14 Såväl juridiska personer som 

fysiska personer kan vara aktieägare och således avtalspart i aktieägaravtalet. Avtalet syftar 

ofta till att ge aktieägarna insyn i aktiebolaget och dess verksamhet samt att ge aktieägarna 

möjlighet att ha en gemensam kontroll över ägarkretsen i bolaget. Parter som ingår 
                                                
10 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken, s. 74; Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 17 och s. 21. 
11 Adlercreutz, Gordon, Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s. 57–58. 
12 Adlercreutz, Gordon, Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s. 25, 78 och 86–87. 
13 Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 13 och 55; Stattin, Om aktieägaravtal, Juridisk Tidskrift 
2004/05 s. 99–100.  
14 Bokelund Svensson, Lundén, Aktiebolag: skatt, ekonomi och juridik, s. 127. 
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aktieägaravtal, i bolag med snäv ägarkrets, är vanligtvis också anställda i aktiebolaget och är 

således ofta helt eller till viss del ekonomiskt beroende av bolaget. Aktieägarna har många 

gånger endast begränsade möjligheter att sälja sina aktier, om bolaget är ett mindre och privat 

bolag, således ligger det i parternas intresse att kunna påverka bolagets förvaltning.15  

2.1.2 Separationsprinciperna 

Bolagsrättsliga principer påverkar ett aktieägaravtals innehåll eftersom aktieägarna måste ta 

hänsyn till ABL:s tvingande regler.16 Avtalsfriheten i aktieägaravtal begränsas primärt av att 

avtalets regleringsföremål är en verksamhet i en fristående juridisk person.17 Ramberg 

definierar den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen som distinktionen mellan de 

bolagsrättsliga reglerna och aktieägaravtalets avtalsrättsliga verkan.18 Principen innebär att 

bestämmelser i aktieägaravtal endast är giltiga mellan avtalsparterna och saknar verkan i 

förhållande till bolaget.19 Aktieägaravtal binder således, precis som ett vanligt avtal, endast 

parterna som ingått avtalet och är aldrig bindande för bolaget eller någon annan tredje part.20 

Aktieägarna som ingått aktieägaravtal kan endast rikta anspråk mot varandra, inte mot en ny 

aktieägare som inte är avtalspart. Vanligtvis införs till exempel en vitesklausul för att 

säkerställa att avtalet följs.21 

 

Eftersom ett aktieägaravtal endast binder avtalsparterna blir en ny aktieägare inte automatiskt 

bunden av avtalet. Den nya aktieägaren är endast bunden av det som framgår i 

bolagsordningen. En ny aktieägare har därtill rätt att bli inskriven i aktieboken enligt 

Ramberg, även om förvärvet av aktier strider mot aktieägaravtalet och trots att förvärvaren 

var i ond tro. Ramberg anser således att förvärvet är bolagsrättsligt giltigt.22  

 

                                                
15 Kansmark, Roos, Aktieägaravtal, s. 15, 19 och 32; Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 20. 
16 Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 17. 
17 Tobler Westerlund, ’Avtalsfrihet inom det aktiebolagsrättsliga normkomplexet’ i Stattin, Strandberg (red.) 
Aktieägaravtal, s. 143. 
18 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken, s. 32. Se även Stattin, Svernlöv ’Aktieägaravtalets funktion och innehåll 
- en inledning’ i Stattin, Strandberg (red.) Aktieägaravtal, s. 17. 
19 NJA 2011 s. 429; Danelius, Ericson, Tvångsinlösen av aktier och aktieägaravtal, SvJT 2011 s. 859; Nerep, 
Adestam och Samuelsson, Lexino, djup kommentar till aktiebolagslagen (2005:551) 3 kap. 1 §; Stattin, 
Svernlöv ’Aktieägaravtalets funktion och innehåll - en inledning’ i Stattin, Strandberg (red.) Aktieägaravtal, s. 
17. 
20 Adlercreutz, Gordon, Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s. 163; Nerep, Adestam och Samuelsson, Lexino, djup 
kommentar till aktiebolagslagen (2005:551) 3 kap. 1 §; Sevenius, Aktieägaravtal (shareholders’ agreement), 
Rätt Bolagsrätt 2019 - Robert Sevenius; Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 13. 
21 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken, s. 59–60; Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 32. 
22 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken, s. 59–60. 
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Sjöman anser däremot att rättsläget är oklart och framhåller att rättigheter i ett aktieägaravtal, 

såsom till exempel att förvärva en annan parts aktier, är en obligatorisk rättighet. I tidigare 

rättspraxis har rätten enligt aktieägaravtalet att förvärva en annan parts aktier varit gällande 

mot tredje man som förvärvat aktierna med ond tro. HD har i NJA 1924 s. 329, NJA 1925 s. 

80, NJA 1940 s. 297 och NJA 1993 s. 188 beslutat att obligatoriska rättigheter i vissa fall ska 

ha verkan gentemot en ondtroende förvärvare, vilket visar på att ett aktieägaravtal kan ha 

effekt på tredje man. I bedömningen av huruvida en obligatorisk rättighet ska ha verkan 

gentemot en tredje man utgår HD från om grundprincipen om aktiers fria överlåtelse bör 

åsidosättas för den obligatoriska rättigheten eller vice versa.23  

 

Av förarbetena till lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, nedan kallat HBL, 

framgår det att aktieägaravtal inte har någon verkan mot en person som förvärvar aktier i god 

tro.24 Sandström anser att en ondtroende förvärvare bör stå risken för att obligatoriska 

rättigheter inte kan tillskrivas förvärvaren.25 Även Lindskog anser att obligatoriska rättigheter 

inte bör ha verkan gentemot tredje man, oavsett god eller ond tro, på grund av att samma 

principer bör gälla för omsättningsskydd som för borgenärsskydd.26  

 

Den avtalsrättsliga separationsprincipen stipulerar att aktiebolagsrättsliga normer inte 

påverkar avtalsfriheten, vilket dock har ifrågasatts med anledning av utfallet i NJA 2011 s. 

429.27 Det är inte möjligt, enligt utfallet i NJA 2011 s. 429, att skydda ett aktieägaravtals 

obligationsrättsliga rättsverkningar med stöd av den avtalsrättsliga separationsprincipen i de 

fall avtalets obligatoriska rättigheter utgör bolagsrättsliga rättigheter med bolagsrättsliga 

rättsverkningar.28 HD:s resonemang i rättsfallet motsätter sig således förarbetena till ABL, 

som anger att rättsverkningarna av ett aktieägaravtal inte ska påverkas av ABL.29 Avseende 

rättsverkningar av överlåtelseförbud mot en förvärvare i ond tro har HD däremot varit 

                                                
23 Sjöman, Avtalade aktieöverlåtelserestriktioners verkan gentemot ondtroende aktieförvärvare, SvJT 2015 s. 
834. 
24 Prop. 1979/80:143 s. 105. 
25 Sandström, Hembud och lösningsrätt vid övergång av aktie, s. 280–290, citerat efter Sjöman, Avtalade 
aktieöverlåtelserestriktioners verkan gentemot ondtroende aktieförvärvare, SvJT 2015 s. 830. 
26 Lindskog, Aktieägaravtal – kommentarer med anledning av en avhandling, SvJT 2011 s. 287. Se även Nerep, 
Adestam och Samuelsson, Lexino, djup kommentar till aktiebolagslagen (2005:551) 3 kap. 1 §; Sjöman, 
Avtalade aktieöverlåtelserestriktioners verkan gentemot ondtroende aktieförvärvare, SvJT 2015 s. 831. 
27 Tobler Westerlund, ’Avtalsfrihet inom det aktiebolagsrättsliga normkomplexet’ i Stattin, Strandberg (red.) 
Aktieägaravtal, s. 143. 
28 Tobler Westerlund, ’Avtalsfrihet inom det aktiebolagsrättsliga normkomplexet’ i Stattin, Strandberg (red.) 
Aktieägaravtal, s. 143. 
29 Prop. 2004/05:85, s. 546 f. 
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restriktiva i bedömningen under senare års rättspraxis, NJA 2015 s. 1040 och NJA 2016 s. 

51.30 

2.1.3 Exempel på klausuler i aktieägaravtal 

Avtalsinnehållet i ett aktieägaravtal består vanligtvis av klausuler som reglerar förhållanden 

som inte bör eller kan regleras i aktiebolagets bolagsordning.31 Det finns skiljaktiga meningar 

angående vilka frågor som bör regleras i ett aktieägaravtal. Övergripande är det dock vanligt 

förekommande att parterna avtalar om bland annat: 

- hur bolaget ska bildas 

- vilka aktieägare som ska finnas i bolaget vid bolagsbildningen  

- hur kapital- och ägarförhållandet ska se ut 

- hur bolagsordningen ska utformas 

- bolagets säte och verksamhet 

- bolagets organ 

- beslutsfattande 

- vinstfördelning  

- överlåtelseförbehåll 

- vad som ska gälla vid dödsfall eller sjukdom 

- avtalsbrott och sanktioner 

- aktieägarnas arbetsuppgifter och ansvarsfördelning 

- sekretess.32 

 

Några av bestämmelserna som nämnts ovan går inte att reglera i en bolagsordning, eftersom 

de regleras innan bolaget bildas. Reglering måste därför ske i ett aktieägaravtal istället för i 

bolagsordningen. Andra frågor kan regleras överlappande i bolagsordningen och i 

aktieägaravtalet, till exempel bolagets säte och verksamhet. Vanligtvis är dock 

aktieägaravtalet endast ett komplement till bolagsordningen, eftersom en bolagsordning har 

säkrare rättsverkningar. Varför aktieägarna trots osäkerheten vid vissa tillfällen väljer att 

reglera en bestämmelse i aktieägaravtal framför bolagsordning beror många gånger på att 

                                                
30 Nerep, Adestam och Samuelsson, Lexino, djup kommentar till aktiebolagslagen (2005:551) 3 kap. 1 §. 
31 Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 19. 
32 Bokelund Svensson, Lundén, Aktiebolag: skatt, ekonomi och juridik, s. 127–128; Kansmark, Roos, 
Aktieägaravtal, s. 17; Sevenius, Aktieägaravtal (shareholders’ agreement), Rätt Bolagsrätt 2019 - Robert 
Sevenius; Stattin, Svernlöv ’Aktieägaravtalets funktion och innehåll - en inledning’ i Stattin, Strandberg (red.) 
Aktieägaravtal, s. 25. 
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bolagsordningen är offentlig, vilket ett aktieägaravtal inte är.33 Aktieägarna bör även vid 

utformning av bolagsordningen ha i åtanke att varje ändring måste godkännas på en 

bolagsstämma och då uppfylla kraven som ställs för stämmor, till exempel kallelse i tid, 

kvalificerad majoritet och registrering, 3 kap. 4 § ABL och 7 kap. ABL. Å andra sidan kräver 

ändring av ett avtal enhällighet.34 

 

Lundén anser att avtalsparterna inte bör reglera en och samma fråga både i aktieägaravtalet 

och bolagsordningen eftersom det medför risk för tvist. Således bör, enligt Lundén, frågor 

som måste införas i bolagsordningen, vilka beskrivs kortfattat i avsnitt 2.2, inte införas i 

aktieägaravtalet.35  

2.1.4 Överlåtelseförbehåll 

En grundläggande bolagsrättslig regel är att aktier får överlåtas och förvärvas fritt, 4 kap. 7 § 

ABL, såvida inget annat följer av bolagsordningen.36 Principen om fri överlåtelse är av 

obligationsrättslig karaktär eftersom den har sin grund i allmän avtalsfrihet och innebär att 

aktieägaren fritt ska kunna sälja, byta, pantsätta, ge bort eller testamentera bort aktier.37 

Aktiers fria överlåtelse är inte lämplig för den typ av bolag som behandlas i uppsatsen på 

grund av olika anledningar. En anledning är att det inte finns någon marknad för aktierna och 

det är därför i många fall svårt att avyttra dem.38 Eftersom det är svårt att avyttra aktierna är 

det viktigt för aktieägarna att kunna utöva inflytande över och ha insyn i verksamheten. I 

bolag med snäv ägarkrets har bolaget i många fall bildats av ett fåtal personer, som 

tillsammans bidrar med kompetens och gemensamt utövar inflytande över verksamheten. 

Bolaget påverkas därför starkt av relationen mellan personerna som ingår i ägarkretsen och 

konflikter blir omgående mycket kännbara för bolaget. Som tidigare nämnt är det i bolag med 

snäv ägarkrets vanligt att en eller flera aktieägare är styrelseledamöter och/eller anställda i 

bolaget. Bolagets utveckling är därför viktig för aktieägarnas privata ekonomi. Ägarkretsen i 

                                                
33 Bokelund Svensson, Lundén, Aktiebolag: skatt, ekonomi och juridik, s. 128; Kansmark, Roos, Aktieägaravtal, 
s. 17 och 28. 
34 Kansmark, Roos, Aktieägaravtal, s. 23; Stattin, Svernlöv ’Aktieägaravtalets funktion och innehåll - en 
inledning’ i Stattin, Strandberg (red.) Aktieägaravtal, s. 19. 
35 Bokelund Svensson, Lundén, Aktiebolag: skatt, ekonomi och juridik, s. 128. 
36 Arvidsson, Aktieägaravtal - Särskilt om besluts- och överlåtelsebindningar (avh.) s. 138; Stattin, Svernlöv, 
Introduktion till aktieägaravtal, s. 56–57. 
37 Arvidsson, Aktieägaravtal - Särskilt om besluts- och överlåtelsebindningar (avh.) s. 138; Hessius, Graner, 
Överlåtelsebegränsningar för aktier, Ny Juridik 4:97 s. 7. s. 1. 
38 Sjöman, Avtalade aktieöverlåtelserestriktioners verkan gentemot ondtroende aktieförvärvare, SvJT 2015 s. 
830; Östberg, Om aktieägares lojalitetsplikt, SvJT 2018 s. 291–292. 
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ett bolag med snäv ägarkrets skulle, med anledning av ovan anfört, gå att jämföra med 

bolagsmännen i ett handelsbolag eftersom det finns stora likheter avseende personernas 

betydelse och samarbetets art. Således finns det befogade anledningar att bolag med snäv 

ägarkrets har större intresse av att införa överlåtelseförbehåll än bolag med många 

aktieägare.39 

 

Endast förbehåll som anges i 4 kap. ABL får införas i bolagsordningen och på så sätt 

inskränka aktiers fria överlåtelse, vilket behandlas i avsnitt 2.2. Förbehållen som anges i 4 

kap. ABL går också att avtala om i ett aktieägaravtal. Det är emellertid möjligt att avtala om 

även andra, mer långtgående, inskränkningar i aktieägaravtal.40  

2.1.5 Aktieägaravtal som enkelt bolag 

I doktrin framhålls det att den allmänna uppfattningen är att ett aktieägaravtal i vanliga fall 

utgör ett enkelt bolag.41 Ett enkelt bolag föreligger om två eller flera parter har avtalat om att 

utöva en verksamhet, där avtalet avser ett visst ändamål och parterna har en förpliktelse att 

verka för ändamålet, 1 kap. 3 § HBL, vilket vanligtvis uppfylls för ett aktieägaravtal enligt 

majoriteten av doktrin som studerats.42 Ramberg ifrågasätter huruvida ett aktieägaravtal utgör 

ett enkelt bolag eftersom definitionen av enkla bolag är bred, vilket betyder att samtliga avtal 

utgör grund för enkla bolag. Ramberg anser därför att det finns en väsentlig brist i 

huvuddragen för definitionen av enkla bolag.43 Tillämpning av reglerna för enkla bolag på 

aktieägaravtal är inte optimalt menar Ramberg, eftersom HBL inte är anpassad efter 

aktieägaravtal. Istället bör allmänna avtalsrättsliga principer, som HBL och köplagen 

(1991:931) ger uttryck för, tillämpas analogt på aktieägaravtalet. Ramberg anser vidare att 

HBL och AvtL har motsvarande bestämmelser avseende uppsägning av avtal och oskäliga 

avtalsvillkor. Enligt HBL kan ett enkelt bolag upphöra i förtid om “viktig grund” föreligger, 

vilket enligt Ramberg är att jämföra med 36 § AvtL. Ramberg skildrar även likheten mellan 

HBL och AvtL genom att se på dess krav om enighet. I HBL förutsätts att bolagsmännen ska 

                                                
39 Östberg, Om aktieägares lojalitetsplikt, SvJT 2018 s. 291–292. 
40 Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 56–57. 
41 Kansmark, Roos, Aktieägaravtal, s. 35; Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 23. 
42 NJA 1942 s. 627; Fagerlund, Aktieägaravtal och bolagslagen, Juridisk Tidskrift, Nr 4 2005/06, s. 752; 
Kansmark, Roos, Aktieägaravtal, s. 35; Lindskog, Aktieägaravtal – kommentarer med anledning av en 
avhandling, SvJT 2011 s. 275; Sevenius, Enkelt bolag (partnership), Rätt Bolagsrätt 2019 - Robert Sevenius; 
Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 23; Stattin, Svernlöv ’Aktieägaravtalets funktion och 
innehåll - en inledning’ i Stattin, Strandberg (red.) Aktieägaravtal, s. 20 och 23; Stattin, ’Några anmärkningar 
om aktieägaravtal som rättsinstitut’ i Stattin, Strandberg (red.) Aktieägaravtal, s. 47. 
43 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken, s. 24. Se även Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 24. 
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vara eniga och enligt avtalsrättsliga principer krävs samtycke av samtliga avtalsparter för att 

ändring ska vara möjligt.44 

 

Om aktieägaravtalet anses utgöra ett enkelt bolag, vilket är den rådande uppfattningen, är 

HBL tillämplig och bland annat aktieägaravtalets varaktighet samt parternas möjlighet att 

säga upp avtalet påverkas. Lagen reglerar även vad som händer med avtalet om en part går i 

personlig konkurs eller avlider.45 Om aktieägaravtalet inte anses utgöra ett enkelt bolag är 

istället allmänna avtalsrättsliga principer tillämpliga. 

2.1.6 Ändamålsklausul och lojalitetsplikt 

För att underlätta tolkning av avtalet om tvist uppstår mellan parterna bör ett aktieägaravtal 

innehålla en så kallad ändamålsklausul. Klausulen bör återge avtalets bakgrund och syfte. Ett 

alternativ till en ändamålsklausul är att motsvarande information inryms i avtalets ingress.46 

En ändamålsklausul kan exempelvis utformas på följande sätt, beroende på om bolaget är 

existerande eller nystartat: 

“Parterna skall samverka som aktieägare i X-bolaget i syfte att med iakttagande av sina 

ekonomiska intressen gemensamt främja och utveckla bolaget samt värna om dess 

framtida bestånd.”47 

 

“Parterna ska äga aktierna i # (nedan kallat Bolaget) med den procentuella fördelning 

som framgår av Bilaga # härtill. Denna aktiefördelning åstadkommes genom de 

transaktioner som beskrivs i ett denna dag träffat avtal mellan parterna angående förvärv 

av aktier m m. Detta aktieägaravtal är för sin giltighet beroende av att dessa 

transaktioner kan genomföras på avtalat sätt. Aktieägaravtalet omfattar parternas 

samtliga nuvarande och framtida aktier i Bolaget.  

Parterna ska lojalt verka för Bolagets bästa.  

Bolagets verksamhet ska omfatta # och ska under åren # bedrivas enligt de riktlinjer som 

framgår av den härtill fogade affärsplanen, Bilaga #.”48 

 

“Parterna ska gemensamt bilda ett privat (publikt) aktiebolag (nedan kallat Bolaget) med 

ett aktiekapital uppgående till # kronor. Aktierna i bolaget ska ägas av parterna med den 

                                                
44 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken, s. 23–25. 
45 Kansmark, Roos, Aktieägaravtal, s. 89 och 94. 
46 Kansmark, Roos, Aktieägaravtal, s. 34–35. 
47 Kansmark, Roos, Aktieägaravtal, s. 34. 
48 Svernlöv, Westin, Avtalsmallar – Aktieägaravtal Flerpartsavtal, Karnov, 20/11 2017. 
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procentuella fördelning som framgår av Bilaga # härtill och betalning för dessa ska 

erläggas kontant senast #. Aktieägaravtalet omfattar parternas samtliga nuvarande och 

framtida aktier i Bolaget. 

Parterna ska lojalt verka för Bolagets bästa. 

Bolagets verksamhet ska omfatta # och ska under åren # bedrivas enligt de riktlinjer som 

framgår av den härtill fogade affärsplanen, Bilaga #.”49 

 

I två av exemplen ovan utfästs det att parterna ska verka lojalt för bolagets bästa. Aktieägare 

har som utgångspunkt ingen lojalitetsplikt varken mot varandra eller mot bolaget, vilket 

innebär att det inte finns någon plikt att iaktta motpartens intressen.50 Östberg anser att 

aktieägarna blir bundna att, under den tid aktieägaravtalet är gällande, verka lojalt mot 

avtalsparterna och för bolagets intresse. Lojalitetsplikt uppstår således inte endast mot övriga 

avtalsparter utan även indirekt gentemot bolaget enligt Östberg.51 När ett avtal ingås uppstår 

lojalitetsplikt mellan avtalsparterna, vilket innebär att en kontraktuell lojalitetsplikt uppstår 

när aktieägare väljer att ingå ett aktieägaravtal.52 Som tidigare nämnts, se avsnitt 2.1.5, utgör 

ett aktieägaravtal enligt den allmänna uppfattningen ett enkelt bolag. Delägare i enkla bolag 

har en lojalitetsplikt som framförallt grundas i bolagsmännens nära samarbete och förtroende 

för varandra. En lojalitetsplikt föreligger således för aktieägarna, antingen på bolagsrättslig 

grund om ett enkelt bolag föreligger, eller på allmän avtalsrättslig grund om de ingått ett 

aktieägaravtal som inte utgör ett enkelt bolag.53 Vanligtvis är ett enkelt bolag av tillfällig 

karaktär, vilket medför att lojalitetsplikten inte är lika vidsträckt som i övriga bolagsformer 

enligt Sevenius. Om aktieägaravtalet endast löper under en kortare period kan det således 

medföra att lojalitetsplikten inte sträcker sig längre än att avtalsparten har omsorg för det 

enkla bolaget.54  

2.1.7 Aktieägaravtalets relation till bolagsorganen 

Avtalsparter i ett aktieägaravtal kan inte, med bindande verkan, reglera hur ett bolagsorgan 

ska agera. Den som är organledamot ska ha möjlighet att agera självständigt och inte styras 

av ett aktieägaravtal. Trots detta regleras vanligen styrelsens beslutsfattande i aktieägaravtal. 
                                                
49 Svernlöv, Westin, Avtalsmallar – Aktieägaravtal Flerpartsavtal, Karnov, 20/11 2017. 
50 Östberg, Om aktieägares lojalitetsplikt, SvJT 2018 s. 267. 
51 Östberg, Om aktieägares lojalitetsplikt, SvJT 2018 s. 294. Se även Kansmark, Roos, Aktieägaravtal, s. 82; 
Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken, s. 86.  
52 Östberg, Om aktieägares lojalitetsplikt, SvJT 2018 s. 265. 
53 Fagerlund, Aktieägaravtal och bolagslagen, Juridisk Tidskrift, Nr 4 2005/06, s. 753; Östberg, Om aktieägares 
lojalitetsplikt, SvJT 2018 s. 268 och 294–295. 
54 Sevenius, Enkelt bolag (partnership), Rätt Bolagsrätt 2019 - Robert Sevenius.  
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Bolagsorganen har däremot en plikt att agera för bolagets bästa och har således en 

lojalitetsplikt både mot bolaget och mot aktieägarna. Det som nu anförts innebär att plikten 

att agera för bolagets bästa och det som avtalats i aktieägaravtalet eventuellt kan kollidera. 

Stattin anser att den beskrivna situationen normalt sätt inte kan anses vara ett ersättningsgillt 

avtalsbrott om till exempel styrelseledamoten agerar för bolagets bästa och därmed bryter 

mot aktieägaravtalet.55 

 

Bestämmelserna i aktieägaravtalet är obligationsrättsligt bindande för avtalsparterna och är 

vanligtvis sanktionerade med till exempel skadestånd eller vite.56 Trots att aktieägaravtalet 

endast är bindande mellan avtalsparterna kan sanktionerna indirekt få bolagsrättslig 

betydelse. Till exempel kan höga viten leda till att en organledamot agerar i enlighet med 

aktieägaravtalet istället för att agera i enlighet med sitt uppdrag som organledamot, vilket får 

effekt för bolaget.57  

 

Ett aktieägaravtal kan reglera val av VD, däremot kan aldrig styrelsens och VD:ns legala 

firmateckningsrätt avtalas bort. Aktieägaravtalet kan innehålla en bestämmelse om att 

särskilda personer ska ha behörighet att företräda och agera firmatecknare för bolaget. En 

sådan bestämmelse får dock endast effekt när beslut har fattats av styrelsen och en anmälan 

har registrerats hos Bolagsverket.58 

2.1.8 Röstbindningar 

Det är vanligt att aktieägaravtal innehåller klausuler om röstbindningar, eftersom i princip 

alla bolagsrättsliga frågor går att överlämna till avgörande av bolagsstämman.59 Enligt 

odelbarhetsprincipen, vilken kommer till uttryck i splittringsförbudet, är det inte tillåtet att 

dela upp en akties rättigheter mellan olika individer och på så sätt bolagsrättsligt skilja en 

aktie från dess rösträtt.60 Det är däremot tillåtet att obligationsrättsligt avtala om att rösta på 

ett visst sätt. Det förekommer därför att avtalsparterna inför en bestämmelse i aktieägaravtalet 

                                                
55 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken, s. 86; Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 30 och 51; 
Stattin, Om aktieägaravtal, Juridisk Tidskrift 2004/05 s. 104.  
56 Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 51. 
57 Nerep, Adestam och Samuelsson, Lexino, djup kommentar till aktiebolagslagen (2005:551) 3 kap. 1 §. 
58 Bolagsverket, Firmateckning – aktiebolag, 23/10 2018; Kansmark, Roos, Aktieägaravtal, s. 51 och 54. 
59 Kansmark, Roos, Aktieägaravtal, s. 60; Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 32; Svernlöv, 
Westin, Avtalsmallar (Kommentarer) – Inledande kommentar, Aktieägaravtal, Karnov, version 20/11 2017.  
60 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken, s. 88; Sevenius, Odelbarhetsprincipen (the principle of inseverability), 
Rätt Bolagsrätt 2019 - Robert Sevenius; Sevenius, Splittringsförbudet (fractional share prohibition), Rätt 
Bolagsrätt 2019 - Robert Sevenius.  
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om beslutsfattande på bolagsstämman, till exempel om att rösta på ett specifikt sätt. 

Avtalsparterna binder sig då obligationsrättsligt till att rösta på ett förutbestämt sätt i samband 

med bolagsstämman.61 Vid överträdelse av en sådan klausul är beslutet bolagsrättsligt giltigt 

och går inte att klandra på denna grund. Det är därför lämpligt att införa en vitesklausul i 

aktieägaravtal med röstbindningar.62  

2.1.9 Avtalstid och upplösning 

Ett aktieägaravtal kan slutas på bestämd eller obestämd tid.63 Om inget anges i avtalet anses 

det löpa tills vidare enligt avtalsrättsliga principer.64 Det rekommenderas dock att sluta 

aktieägaravtal på bestämd tid, vanligen en längre tid som sträcker sig flera år fram i tiden. 

Aktieägaravtalet fortsätter vanligtvis att löpa på en ny bestämd tid om ingen av parterna säger 

upp avtalet innan avtalstidens utgång, förutsättningen är att det reglerats i avtalet.65 I NJA 

2002 s. 173 har det konstaterats att ett avtal som löper under en lång bestämd period med 

möjlighet till förlängning, om inte uppsägning sker, är att anse som ett avtal på bestämd tid, 

trots att det är under förlängningstiden.66  

 

Huruvida avtalet löper på bestämd eller obestämd tid påverkar uppsägningen av avtalet. Ett 

avtal som löper på bestämd tid kan inte sägas upp i förtid om det inte är reglerat i avtalet. Om 

det finns en viktig grund för uppsägningen finns det emellertid uppsägningsmöjlighet för 

endera part även när aktieägaravtalet löper på bestämd tid, 4 kap. 7 § 2 st. HBL och 2 kap. 25 

§ HBL.67 Det är inte att rekommendera att avtalet löper på obestämd tid, eftersom endera part 

då kan säga upp avtalet med 6 månaders uppsägningstid i enlighet med reglerna som är 

tillämpliga för enkla bolag, 4 kap. 7 § 2 st. HBL och 2 kap. 24 § HBL. Det är inte heller 

möjligt att avtala bort HBL genom en allmän klausul som säger att lagen inte ska vara 

                                                
61 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken, s. 88; Sjöman, Hembud, förköp och samtycke – En kommentar till 4 
kap. 7–36 §§ aktiebolagslagen, s. 57; Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 32 och 44. 
62 Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 32; Tobler Westerlund, ’Avtalsfrihet inom det 
aktiebolagsrättsliga normkomplexet’ i Stattin, Strandberg (red.) Aktieägaravtal, s. 114–115. 
63 Kansmark, Roos, Aktieägaravtal, s. 90; Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 67–68. 
64 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken, s. 146. 
65 Fagerlund, Aktieägaravtal och bolagslagen, Juridisk Tidskrift, Nr 4 2005/06, s. 755; Kansmark, Roos, 
Aktieägaravtal, s. 90; Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 67–68; Stattin, Om aktieägaravtal, 
Juridisk Tidskrift 2004/05 s. 110. 
66 Svernlöv, Westin, Avtalsmallar (Kommentarer) – Inledande kommentar, Aktieägaravtal, Karnov, version 
20/11 2017.  
67 Fagerlund, Aktieägaravtal och bolagslagen, Juridisk Tidskrift, Nr 4 2005/06, s. 755; Kansmark, Roos, 
Aktieägaravtal, s. 90; Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 67–68; Stattin, Om aktieägaravtal, 
Juridisk Tidskrift 2004/05 s. 110. 
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tillämplig. Parterna måste, för att HBL inte ska tillämpas, kontrollera vilka regler som går att 

avtala bort och därefter i aktieägaravtalet införa klausuler som ersätter HBL:s regler.68  

 

Parterna bör således, med anledning av ovan anfört, välja att ingå avtal på bestämd tid. Vid 

reglering av hur länge avtalet ska löpa bör de ha i åtanke att förhållanden kan ändras, både i 

bolaget och för aktieägarna, och att en alltför lång tidsperiod kan medföra strukturella 

problem.69 Klausuler som reglerar avtalstiden kan exempelvis formuleras enligt nedan: 

“Detta avtal gäller för [10] år och prolongeras därefter i på vardera följande perioder 

om tre år om det inte sägs upp senast ett år före avtalstidens utgång.”70 

 

“Detta avtal gäller f.r.o.m. denna dag t.o.m….19… och förlängs därefter med … år i 

taget om det inte av part sägs upp till upphörande senast ett år före avtalstidens 

utgång.”71 

 

“Detta avtal gäller i # år från dess undertecknande och förlängs automatiskt med # år åt 

gången om part ej säger upp avtalet senast ett år före avtalstidens utgång.”72 

2.1.10 Avtalsbrott 

Påföljder vid avtalsbrott i aktieägaravtal regleras utifrån den allmänna avtalsrätten, om inget 

annat anges i avtalet. Grundprincipen för avtal är pacta sunt servanda, vilket innebär att avtal 

ska hållas. Om en avtalspart begår avtalsbrott kan denne bli skyldig att ersätta den 

skadelidande parten för det positiva kontraktsintresset, under förutsättning att den 

skadelidande parten kan bevisa skadan som förorsakats av avtalsbrottet. Med det positiva 

kontraktsintresset avses att den skadelidande parten försätts i samma ekonomiska situation 

som om att avtalet fullgjorts. En annan påföljd vid avtalsbrott som kan regleras i avtalet är 

vite. Fördelen med vite är att vitet fungerar preventivt eftersom det i regel sätts förhållandevis 

högt och på så sätt avskräcker parterna från att begå avtalsbrott. Avtalsvillkor om påföljder 

vid avtalsbrott kan bli föremål för jämkning eller ogiltigförklaras enligt 36 § AvtL om de 

anses oskäliga.73 

 
                                                
68 Fagerlund, Aktieägaravtal och bolagslagen, Juridisk Tidskrift, Nr 4 2005/06, s. 754–756; Stattin, Om 
aktieägaravtal, Juridisk Tidskrift 2004/05 s. 109-110. 
69 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken, s. 154. 
70 Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 68. 
71 Kansmark, Roos, Aktieägaravtal, s. 90. 
72 Svernlöv, Westin, Avtalsmallar – Aktieägaravtal 50/50-bolag, Karnov, 20/11 2017. 
73 Kansmark, Roos, Aktieägaravtal, s. 92–93; Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken, s. 123. 
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Aktieägaravtal innehåller vanligtvis en klausul som reglerar att tvister ska lösas av 

skiljenämnd, således finns det begränsad rättspraxis avseende tvister i aktieägaravtal.74  

2.2 Allmänt om bolagsordning 

En bolagsordning ska, enligt 3 kap. 1 § ABL, innehålla bolagets företagsnamn, säte, 

verksamhetsföremål, aktiekapital, antalet aktier, antalet styrelseledamöter, antalet 

styrelsesuppleanter, antalet revisorer, hur bolagsstämman ska sammankallas och vilken tid 

bolagets räkenskapsår ska omfatta. Enligt 3 kap. 4 § ABL ska ändringar av bolagsordningen 

beslutas av bolagsstämman och i enlighet med 7 kap. ABL. En ändring av bolagsordningen 

ska anmälas för registrering genast, 3 kap. 5 § ABL.  

 

Enligt 4 kap. ABL är det tillåtet att i bolagsordningen införa överlåtelsebegränsningar i form 

av samtyckes-, förköps- och hembudsförbehåll. Förbehållen som nämnts går att utforma på 

olika sätt men styrs av ramar som anges i 4 kap. ABL. Ett samtyckesförbehåll innebär att 

bolagsstämman alternativt bolagets styrelse, beroende på vad som framgår av klausulen, 

måste samtycka till den nya aktieägaren innan överlåtelsen får äga rum, 4 kap. 8 och 9 §§ 

ABL. Ett förköpsförbehåll innebär att övriga aktieägare eller någon annan som anges i 

klausulen ska erbjudas att förvärva aktieinnehavet innan det övergår till ny ägare, 4 kap. 18 § 

ABL. Ett hembudsförbehåll innebär att en aktieägare eller någon annan som anges i klausulen 

har rätt att förvärva en aktie som övergått till en ny ägare, 4 kap. 27 § ABL.  

 

Överlåtelsebegränsningar som inte framgår av bolagsordningen kan jämkas eller 

ogiltigförklaras med stöd av 36 § AvtL. En generell förbudsklausul är aldrig tillåten i 

bolagsordningen. Det är dock möjligt att avtala om en generell förbudsklausul i ett 

aktieägaravtal, vilket behandlas närmare i kapitel 3.75 

2.3 Generalklausulen 36 § AvtL 

2.3.1 Allmänt om reglering av oskäliga avtal 

Som tidigare nämnts är det möjligt för aktieägarna att avtala om ett överlåtelseförbud i form 

av en förbudsklausul i ett aktieägaravtal. Beroende på hur klausulerna utformas kan de 

                                                
74 Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 17. 
75 Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 56–57. 
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jämkas eller ogiltigförklaras med stöd av generalklausulen i 36 § AvtL.76 Generalklausulen 

som medför möjlighet till jämkning eller ogiltighet får inte tillämpas i annat fall än som 

undantag, huvudprincipen om att avtal ska hållas gäller fortfarande.77 För att 36 § AvtL 

överhuvudtaget ska bli tillämplig, fordras att ett avtalsvillkor är oskäligt för den avtalspart 

som kräver jämkning eller ogiltighet. Således går det inte att åberopa 36 § AvtL när ett 

villkor är oskäligt i förhållande till utomstående part.78  

2.3.2 Bakgrund till 36 § AvtL 

Syftet med 36 § AvtL är att i första hand skydda en svagare part i obalanserade 

partsförhållanden och att ge domstolarna en möjlighet att ingripa i dessa situationer. Ett 

aktieägaravtal är dock ett kommersiellt avtal, vilket medför att möjligheten att tillämpa 36 § 

AvtL, på grund av obalanserade partsförhållanden, begränsas.79 Generalklausulen syftar även 

till att möjliggöra jämkning om ett oskäligt avtalsvillkor uppkommit till följd av att en klausul 

utformats olyckligt, ger andra rättsverkningar än någon av parterna förutsett, utformats i 

tidsnöd eller i en pressad situation. Således ska 36 § AvtL också kunna möjliggöra jämkning i 

de fall då ett avtalsvillkor eller avtal inte motsvarar rimliga krav i balansen mellan parterna.80 

2.3.3 Tillämpning av 36 § AvtL 

Generalklausulen är avsedd att tillämpas för att jämka eller ogiltigförklara ett enskilt 

avtalsvillkor, men går även att tillämpa på ett helt avtal.81 Enligt Persson blir ogiltighet och 

jämkning däremot sällan resultatet.82 Vid bedömning huruvida ett avtalsvillkor är oskäligt tas 

hänsyn dels till villkoret i sig, dels till avtalet i sin helhet.83 Vid granskning av huruvida ett 

avtalsvillkor är att anse som oskäligt görs en bedömning med utgångspunkt i: 

- avtalets innehåll 

- avtalets tillkomst  

- inträffade förhållanden  

                                                
76 Kansmark, Roos, Aktieägaravtal, s. 29. 
77 Prop. 1975/76:81, s. 165–166. 
78 Norlén, Oskälighet och 36 § avtalslagen (avh.), s. 257. 
79 Adlercreutz, Gordon, Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s. 332–333; Ingvarsson, ’Aktieägaravtal och möjligheten 
att åsidosätta långvariga avtal’ i Stattin, Strandberg (red.) Aktieägaravtal, s. 175. 
80 Prop. 1975/76:81, s. 105; Norlén, Oskälighet och 36 § avtalslagen (avh.), s. 98. 
81 Adlercreutz, Gordon, Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s. 334; Norlén, Oskälighet och 36 § avtalslagen (avh.), s. 
28. 
82 Persson, Karnov, lagkommentar till lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 
förmögenhetsrättens område 36 §.  
83 Adlercreutz, Gordon, Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s. 334; Persson, Karnov, lagkommentar till lagen 
(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 36 §.  
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- omständigheter i övrigt.84 

 

Att avtalets innehåll ska beaktas framgår av förarbetena till 36 § AvtL. Bland annat framhålls 

att situationer då ena avtalsparten har rätt att ensidigt och med bindande verkan ta beslut som 

binder motparten, vanligtvis anses oskäliga.85 Enligt praxis kan ovanstående omständigheter 

leda till att ett villkor eller avtal jämkas eller ogiltigförklaras. I NJA 1988 s. 230 bedömdes 

skäligheten i ett avtalsvillkor utifrån en samlad bedömning av omständigheterna i målet. I 

andra rättsfall, såsom NJA 1982 s. 613, NJA 1983 s. 332 och RH 1985:110, har skäligheten 

bedömts i jämförelse med omständigheterna vid avtalets tillkomst.86 I AD 1986 nr. 78 

bedömdes skäligheten i ett avtalsvillkor utifrån inträffade förhållanden, vilket är en möjlighet 

särskilt i långvariga avtal. Även övriga omständigheter kan anses vara relevanta, vilket 

innebär att en part i princip kan åberopa vilken omständighet som helst.87 I förarbetena 

framhålls att avtal och avtalsvillkor där avtalsparterna försöker avtala bort tvingande 

lagbestämmelser är en särskild omständighet som kan leda till jämkning.88  

 

Enligt Norlén kan hänsyn tas även till andra omständigheter i bedömningen av huruvida ett 

avtalsvillkor är oskäligt. Till exempel kan proportionen mellan avtalsparternas förmåner 

föranleda att en klausul anses oskälig. Även då förhållandet mellan kontraktsbrott och påföljd 

inte är proportionerligt kan en avtalsklausul bedömas oskälig. Om en avtalsklausul medför att 

en avtalspart kan missbruka en rättighet kan även detta anses vara oskäligt.89  

2.3.4 Särskilt om oskälighetsbegreppet 

I 36 § AvtL är oskälighet rekvisitet för att ett avtalsvillkor eller avtal ska jämkas eller 

ogiltigförklaras. Oskälighetsbegreppet är därför centralt i bedömningen. Persson framhåller 

att oskälighet är ett relationsbegrepp, vilket innebär att vid bedömning måste hänsyn tas till 

omständigheter i övrigt.90 Vid tolkning av en bestämmelse läggs normalt störst vikt vid 

ordalydelsen och det är således en objektiv tolkning som görs. Norlén ifrågasätter om 
                                                
84 Norlén, Oskälighet och 36 § avtalslagen (avh.), s. 32; Persson, Karnov, lagkommentar till lagen (1915:218) 
om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 36 §.  
85 Prop. 1975/76:81, s. 118 f. 
86 Persson, Karnov, lagkommentar till lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 
förmögenhetsrättens område 36 §.  
87 Norlén, Oskälighet och 36 § avtalslagen (avh.), s. 35; Persson, Karnov, lagkommentar till lagen (1915:218) 
om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 36 §.  
88 SOU 1974:83 s. 135. 
89 Norlén, Oskälighet och 36 § avtalslagen (avh.), s. 32–33; SOU 1974:83 s. 152–155. 
90 Persson, Karnov, lagkommentar till lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 
förmögenhetsrättens område 36 §.  
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tolkning utifrån ordalydelsen är rätt tillvägagångssätt i fråga om oskälighetsbegreppet och 

ställer sig tveksam till om det är rimligt eller ens möjligt.91 

 

Svenska Akademiens ordbok beskriver ordet oskälig bland annat enligt följande: “som icke 

överensstämmer med en sund o. naturlig uppfattning om vad som är rätt o. billigt, icke 

skälig; särsk. (i sht om krav, pris, vinst, straff o. d.): som går för långt l. är alltför högt 

tilltagen”.92 Av lydelsen framgår det att oskälighet är att jämföra med ett balansbegrepp, i 

likhet med vad Persson framhåller i lagkommentaren till 36 § AvtL och Norlén anför i sin 

avhandling, vilket innebär att något som går för långt eller är för utbrett i förhållande till 

övriga omständigheter i avtalet är att anse som oskäligt.93  
  

                                                
91 Norlén, Oskälighet och 36 § avtalslagen (avh.), s. 92. 
92 Svenska Akademien, Svenska Akademiens ordbok. 
93 Norlén, Oskälighet och 36 § avtalslagen (avh.), s. 94; Persson, Karnov, lagkommentar till lagen (1915:218) 
om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 36 §.  
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3 Förbudsklausuler 

3.1 Allmänt om förbudsklausuler 

Grundprincipen om aktiers fria överlåtelse passar vanligtvis inte i bolag med snäv ägarkrets. 

Som tidigare nämnts beror detta på att aktieägare i bolag med snäv ägarkrets vill ha möjlighet 

att påverka vilka som ska ingå i ägarkretsen. Intressegemenskapen i en liten ägarkrets bygger 

till stor del på aktieägarnas förtroende för varandra.94 Överlåtelseförbehåll såsom samtyckes-, 

förköps- och hembudsförbehåll är dock inte alltid är tillräckligt långtgående och i 

aktieägaravtal förekommer det därför så kallade förbudsklausuler. Förbudsklausuler kan 

aldrig införas i bolagsordningen, se avsnitt 2.2.95 

 

En förbudsklausul innebär ett förbud mot att aktier överlåts till ny ägare. Det är således ett 

långtgående överlåtelseförbud som avsevärt inskränker en aktieägares rätt att förfoga över 

sina aktier. Klausulen bör precisera vilket fång som ska omfattas av förbudet. I praktiken är 

det dock endast möjligt att förbudsklausulen omfattar singularfång.96 Ett singularfång är ett 

förvärv som grundar sig på en frivillig rättshandling, till exempel köp. Alternativet till 

singularfång är universalfång, vilket är ett förvärv som grundar sig i till exempel arv eller 

utskiftning vid likvidation av ett aktiebolag.97 Förbudsklausulen kan omfatta överlåtelse både 

till utomstående eller aktieägare, beroende på hur klausulen utformas. Det är således möjligt 

för aktieägarna som ingår aktieägaravtalet att bestämma om förbudet ska gälla samtliga 

överlåtelser eller om överlåtelse till särskilda personer är tillåtet.98  

 

En person som förvärvar en aktie, trots att aktien omfattas av en förbudsklausul, måste av 

bolagets styrelse föras in i aktieboken eftersom överlåtelsen normalt är bolagsrättsligt giltig. I 

vissa situationer har dock HD bedömt överlåtelsen som bolagsrättsligt ogiltig, vilket beskrivs 

i avsnitt 2.1.2. Aktieägarna som är avtalsparter kan endast rikta anspråk mot varandra, 

                                                
94 Kansmark, Roos, Aktieägaravtal, s. 64; Sjöman, Hembud, förköp och samtycke – En kommentar till 4 kap. 7–
36 §§ aktiebolagslagen, s. 55. 
95 Nerep, Adestam och Samuelsson, Lexino, djup kommentar till aktiebolagslagen (2005:551) 4 kap. 7 §; 
Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 57. 
96 Kansmark, Roos, Aktieägaravtal, s. 81–82; Sjöman, Hembud, förköp och samtycke – En kommentar till 4 
kap. 7–36 §§ aktiebolagslagen, s. 49; Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 57. 
97 Lehrberg, Begreppet förtäckt värdeöverföring – Särskilt om rekvisitet “rent affärsmässig karaktär för 
bolaget”, SvJT 2012 s. 543. 
98 Kansmark, Roos, Aktieägaravtal, s. 81. 
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eftersom avtalet endast är obligationsrättsligt bindande mellan avtalsparterna.99 Som tidigare 

nämnts är det därför vanligt med vitesklausuler för att avtalsparterna ska följa avtalet.100 

 

Förbudsklausuler gäller vanligtvis på bestämd tid och utgör således ett tidsbegränsat förbud. 

Syftet är ofta att aktieägare inte ska lämna bolaget i ett tidigt skede, eftersom detta skulle 

påverka övriga aktieägare och bolaget negativt.101 För att få en överblick av hur 

förbudsklausuler används i praktiken introduceras i kommande avsnitt det empiriska 

materialet som består av intervjuer med jurister och advokater som har erfarenhet av att 

skriva aktieägaravtal. Därefter diskuteras hur förbudsklausuler kan och bör utformas mot 

bakgrund av dels doktrin, dels intervjusvaren från respondenterna. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse av uppmärksammade risker med förbudsklausuler och hur det är möjligt att gå 

tillväga för att hantera riskerna.  

3.2 Användningsområde i praktiken 

Den vanligaste situationen där det finns behov av förbudsklausuler är enligt Krzymowski när 

aktieägarna vill knyta innehavet av aktierna till vissa personer och på så sätt begränsa 

ägarkretsen. Även Fridén anser att förbudsklausuler är mer naturligt när avtalsparterna har ett 

starkt engagemang i bolaget och upplever det vanligt att förena en förutsättning för ägandet 

av aktier med att personen också arbetar i bolaget. På grund av den starka anknytningen 

mellan aktieägare och bolag förekommer förbudsklausuler enligt Krzymowski och Fridén 

framförallt i familjeföretag, företag där ägarna har en vänskapsrelation eller annars i bolag 

med snäv ägarkrets där aktieägarna sedan tidigare har någon relation till varandra.102  

 

Holmqvist anser emellertid att ett litet bolag med få ägare, där alla aktieägare utser sina egna 

styrelseledamöter, ofta redan har full kontroll över ägarkretsen genom samtyckesförbehåll. 

Det finns i denna situation ingen anledning att ta in en förbudsklausul.103 Det finns en likhet 

mellan samtyckesförbehåll, vilket tillåts i ABL, och förbudsklausuler enligt Fridén. Trots att 

parterna avtalat om en förbudsklausul, är det tillåtet att överlåta aktierna om alla parter i 

aktieägaravtalet godkänner det.104 Således är Holmqvist och Fridén samstämmiga i frågan.  

                                                
99 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken, s. 103. 
100 Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 32. 
101 Kansmark, Roos, Aktieägaravtal, s. 82; Stattin, Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal, s. 55. 
102 Fridén. Telefonintervju 3/5 2019; Krzymowski. Telefonintervju 14/4 2019. 
103 Holmqvist. Telefonintervju 6/5 2019. 
104 Fridén. Telefonintervju 3/5 2019. 
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Det förekommer enligt Krzymowski även att förbudsklausuler införs om ägarkretsen i ett 

bolag utökas, eller om det sker en större förändring inom ett bolags verksamhet som gör att 

det måste regleras på nytt eftersom det gamla tankesättet inte längre fungerar. 

Förbudsklausuler kan enligt Krzymowski även vara aktuellt om en person har en 

verksamhetsidé men behöver hjälp av en extern finansiär för att ha möjlighet att genomföra 

projektet. Personen med verksamhetsidén vill troligtvis inte att finansiären ska kunna överlåta 

sin andel till någon utomstående, utan vill behålla kontroll över ägarkretsen med hjälp av till 

exempel en förbudsklausul.105 Även Fridén och Berggren anser att förbudsklausuler lämpar 

sig där bolagets grundare tar in en investerare eller någon form av riskkapital. Fridén 

framhåller att det i dessa situationer är lämpligt att grundarna kvarstår som aktieägare med 

bibehållen kontroll, dels för att grundarna ska ha ett incitament att arbeta i bolaget, dels för att 

det skapar oro om en majoritetsägare säljer sina aktier. Berggren har viss förståelse för 

användning av förbudsklausuler i situationer då avtalsparterna är grundare och investerare, 

trots att hon inte upplever förbudsklausuler som vanligt förekommande överlag. I situationer 

med grundare och investerare kan en förbudsklausul vara fördelaktig både för investeraren, 

som vill vara säker på att grundarna inte ska kunna lämna bolaget så snart som investeraren 

köpt in sig, samt för grundarna, eftersom de vill vara säkra på att investeraren beaktar 

investeringen långsiktigt.106 Holmqvist anser däremot att investerare normalt inte vill binda 

sig till bolaget med förbudsklausul eller på annat sätt, de vill själva ha möjlighet att bestämma 

vid vilken tidpunkt de ska lämna bolaget.107  

 

Holmqvist använder inte förbudsklausuler i aktieägaravtal, men en situation då hon anser att 

det skulle vara lämpligt är när det är fråga om ett större bolag där det inte går att styra över 

vilka som ska sitta i styrelsen i framtiden. I denna situation kan samtyckesförbehåll vara för 

osäkert och inte medföra tillräckligt med kontroll. En annan situation, då en förbudsklausul 

kan vara lämpligt att införa i aktieägaravtalet enligt Holmqvist, är när ett större bolag 

förvärvar ett mindre bolag och parterna vill behålla en eller flera nyckelpersoner i bolaget. 

Detta uppnås genom att nyckelpersonen får kvarstå som ägare till en mindre aktiepost i det 

                                                
105 Krzymowski. Telefonintervju 14/4 2019. 
106 Berggren. Telefonintervju 25/4 2019; Fridén. Telefonintervju 3/5 2019 
107 Holmqvist. Telefonintervju 6/5 2019. 
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uppköpta bolaget eller erhålla aktier i moderbolaget och i samband därmed underteckna ett 

aktieägaravtal med en förbudsklausul.108  

3.3 Utformande av förbudsklausuler 

En förbudsklausul går att utforma på olika sätt, till exempel enligt följande:  

“Aktieägare får inte inom två år från detta avtals undertecknande till annan överlåta 

eller pantsätta aktier, som omfattas av detta avtal.”109 

“Part får inte överlåta sina aktier i Bolaget före den #. Därefter har part rätt att överlåta 

sina aktier med iakttagande av de inskränkningar i aktiers överlåtbarhet som återfinns i 

bolagets bolagsordning. Överlåtande part ska tillse att förvärvaren tillträder detta avtal 

som part i överlåtande parts ställe.  

Med undantag för uttryckliga bestämmelser härom i detta avtal äger part inte rätt att 

pantsätta sina aktier i Bolaget.”110  

 

“Med undantag för uttryckliga bestämmelser härom i detta avtal får part inte till tredje 

man överlåta eller pantsätta sina aktier i Bolaget utan övriga parters skriftliga 

medgivande.”111  

 

“Under en tid av två (2) år från ikraftträdandet av detta avtal får part inte överlåta sina 

aktier i Bolaget till något annat rättssubjekt än avtalspart.”112  
 

Klausulerna ovan är utformade på olika sätt och förbuden har olika omfattning. I det tredje 

och fjärde exemplet omfattar förbudet endast överlåtelse till tredje part, vilket innebär att 

maktbalansen mellan avtalsparterna kan förändras om en part väljer att överlåta sin andel till 

en aktieägare i bolaget. Det tredje exemplet är även att likna med ett samtyckesförbehåll, 

vilket sannolikt beror på att förbudsklausuler bör kombineras med undantag. Vid formulering 

av förbudsklausulen bör avtalsparterna beakta generalklausulen i 36 § AvtL för att inte 

riskera att klausulen blir föremål för jämkning eller ogiltigförklaring. Trots att 

generalklausulen beaktas, är det inte självklart vad som är en lämplig formulering.113  

                                                
108 Holmqvist. Telefonintervju 6/5 2019. 
109 Kansmark, Roos, Aktieägaravtal, s. 82. 
110 Svernlöv, Westin, Avtalsmallar – Aktieägaravtal Flerpartsavtal, Karnov, 20/11 2017. 
111 Svernlöv, Westin, Avtalsmallar – Aktieägaravtal Flerpartsavtal, Karnov, 20/11 2017. 
112 Arvidsson, Aktieägaravtal - Särskilt om besluts- och överlåtelsebindningar (avh.) s. 156. 
113 Kansmark, Roos, Aktieägaravtal, s. 82. 
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Fridén anser att i situationer med jämbördiga parter, som alla är aktiva i bolaget och som inte 

har planer på att ta in någon ny aktieägare, är behovet av undantag från förbudsklausuler 

mindre. Det finns ett antal typsituationer som är vanligt förekommande, till exempel att 

någon avtalspart vill sluta, blir sjuk eller att avtalsparterna inte längre kommer överens. Det 

finns enligt Fridén anledning att införa undantag från förbudsklauslen som reglerar vilka 

olika möjligheter avtalsparterna har att överlåta aktierna om någon av typsituationerna 

inträffar. Övriga situationer, som är svårare att förutspå, är svårare att reglera.114  

 

Förbudsklausuler utformas enligt Krzymowski olika beroende på om aktieägarna är 

jämbördiga eller inte. I en situation då en person med en verksamhetsidé söker finansiering 

av en kapitalinvesterare är vanligtvis investeraren i en starkare ställning och har således bättre 

förhandlingsläge. Om en förbudsklausul införs i aktieägaravtalet blir investerarens möjlighet 

att få tillbaka sitt investerade kapital genom att sälja aktierna begränsad eftersom investeraren 

i detta fall endast får tillbaka på sin investering i form av utdelning under den period 

förbudsklausulen löper. För att ha viss möjlighet att överlåta aktierna vill investeraren ofta 

införa undantag, till exempel en kortare löptid på förbudsklausulen eller införa inlösenrätt, 

vilket förklaras närmare i avsnitt 3.5. Om inlösenrätten inte kan förverkligas tillräckligt 

snabbt eller till ett tillräckligt högt pris ska möjlighet ges att sälja aktierna till utomstående.115 

Även Fridén anser att förbudsklausuler utformas på ett annat sätt då en ny aktieägare inträder 

i bolaget. Ett exempel kan vara att grundarna, i ett bolag med en ägarkrets av grundare och 

investerare, har intresse att kunna överlåta aktier till ett antal nyckelpersoner som kan bidra 

till bolaget. Ur investerarens perspektiv kan det då finnas intresse av att göra en så kallad del-

exit, på grund av osäkerheten som uppstår när en nyckelperson inträder i bolaget, vilket 

innebär att investeraren har möjlighet att sälja en del av aktieinnehavet eller flytta om sitt 

aktieägande till något annat portföljbolag. I denna situation, där det finns aktieägare på olika 

nivåer och med olika intressen, är troligen behovet av undantag från förbudsklausuler större 

enligt Fridén.116  

 

Om en aktieägare är anställd i bolaget kan en förbudsklausul resultera i att personen knyts 

närmare till bolaget. Enligt Krzymowski förekommer det dock sällan att personer säger upp 

                                                
114 Fridén. Telefonintervju 3/5 2019. 
115 Krzymowski. Telefonintervju 14/4 2019. 
116 Fridén. Telefonintervju 3/5 2019. 
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sig från sin anställning och lämnar bolaget, men kvarstår som aktieägare. En förbudsklausul 

medför i detta fall att det blir svårare att lämna verksamheten, dock finns det alltid någon väg 

ut från ägandet enligt Krzymowski.117 Berggren ser däremot ingen anledning att göra skillnad 

i utformandet av en förbudsklausul beroende på om parterna i aktieägaravtalet också är 

anställda i bolaget, eftersom klausulen endast rör ägandet av aktierna.118 Holmqvist anser inte 

att det är särskilt vanligt med förbudsklausuler som låser in vanlig personal. Däremot finns 

det situationer då det skulle vara lämpligt, till exempel när en större konkurrent vill förvärva 

ett bolag med endast en aktieägare och köparen samtidigt vill att grundaren ska stanna kvar i 

verksamheten. Eftersom det inte går att tvinga någon att vara anställd är ett alternativ att 

istället utforma en förbudsklausul i ett aktieägaravtal för att skapa inlåsning.119  

3.4 Risker med förbudsklausuler 

I uppsatsen identifieras fyra risker vid användning av förbudsklausuler i aktieägaravtal. 

Riskerna presenteras i detta avsnitt utan inbördes ordning. Den första risken är att en 

förbudsklausul inskränker i aktiers fria överlåtelse, vilket framhålls både i doktrin och av 

respondenterna. Om klausulen uppfattas som oskälig riskerar den att jämkas eller 

ogiltigförklaras med stöd av 36 § AvtL, vilket behandlas närmare i avsnitt 2.3. Vid 

bedömning av huruvida en förbudsklausul riskerar att jämkas eller ogiltigförklaras tas 

särskild hänsyn till: 

- Vilka möjligheter som finns att säga upp aktieägaravtalet och på så sätt inte längre 

vara bunden av förbudsklausulen. 

- Om det är en tidsbegränsad förbudsklausul eller inte.120  

 

I doktrin framhålls det generellt att helt ovillkorade förbudsklausuler är oskäliga eftersom de 

är alldeles för långtgående. Anledningen är att förbudet annars kan anses inskränka i aktiers 

fria överlåtelse och således riskera jämkning eller ogiltighet.121 Även tidsbegränsade 

förbudsklausuler som ingår i ett tidsbestämt avtal vilket löper under en lång period, utan rätt 

till uppsägning i förväg, är enligt Arvidsson normalt att anse oskäliga.122  

                                                
117 Krzymowski. Telefonintervju 14/4 2019. 
118 Berggren. Telefonintervju 25/4 2019. 
119 Holmqvist. Telefonintervju 6/5 2019. 
120 Arvidsson, Aktieägaravtal - Särskilt om besluts- och överlåtelsebindningar (avh.) s. 306. 
121 Svernlöv, Westin, Avtalsmallar – Aktieägaravtal Flerpartsavtal, Karnov, 20/11 2017. 
122 Arvidsson, Aktieägaravtal - Särskilt om besluts- och överlåtelsebindningar (avh.) s. 306. Se även Svernlöv, 
Westin, Avtalsmallar – Aktieägaravtal Flerpartsavtal, Karnov, 20/11 2017. 
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Vid upprättande av en förbudsklausul är det enligt Krzymowski viktigt att parterna förstår 

vad klausulen innebär, gränserna och rättsverkningarna av klausulen.123 Rättsverkningarna av 

en förbudsklausul kan, vilket framgår av utredningen, vara till exempel jämkning eller 

ogiltighet. Holmqvist anser att det finns risk för att förbudsklausulen anses vara oskälig och 

ogiltigförklaras. Tvister kan vara kostsamt för parterna och i vissa fall väljer parterna därför 

att enas åt ena eller andra hållet, istället för att driva igenom tvisten. För att undvika denna 

osäkerhet föredrar Holmqvist att istället använda någon av de vederbörliga metoderna för 

överlåtelsebegränsningar.124 Även Fridén anser att en risk är att förbudsklausulen bedöms 

vara oskälig och ogiltigförklaras, vilket leder till att avtalet inte har något överlåtelseförbud 

alls och att aktierna då kan överlåtas fritt.125 Krzymowski upplever däremot inte att 

förbudsklausuler ofta jämkas eller ogiltigförklaras, under förutsättning att de inte är alltför 

extravaganta. I de fall klausulerna jämkas, jämkas de på ett sätt som är rimligt och skäligt. 

Således uppnås syftet med förbudsklausulen likväl.126 Berggren, Fridén och Holmqvist har 

ingen erfarenhet av huruvida en förbudsklausul ofta jämkas eller ogiltigförklaras.127 Fridén 

upplever dock att det ofta är uppe för diskussion vilket kan vara ett tecken på att läsaren 

tycker att det är oskäligt, vilket inte är detsamma som att klausulen är oskälig, men visar 

likväl att det är på gränsen.128 

 

Den andra risken är att förbudsklausuler försvårar överlåtelsen av aktierna. Enligt 

Krzymowski ställer de flesta förbudsklausuler upp krav på att det ska vara möjligt att lösa in 

sina aktier, vilket kräver att övriga avtalsparter har kapital för att kunna lösa in aktierna. Om 

övriga avtalsparter inte har tillräckligt med kapital blir förbudsklausulen ett falskt skyddsnät 

för aktieägaren eftersom aktierna då kan komma att erbjudas till utomstående och då har 

klausulen inte den verkan som avtalsparterna ursprungligen trodde att den skulle ha. 

Krzymowski anser att det även är viktigt att parterna har förståelse för att tredje man 

vanligtvis inte blir bunden av aktieägaravtalet eller förbudsklausulen, vilket innebär att en 

överlåtelse i strid mot reglerna i aktieägaravtalet inte betyder att överlåtelsen är ogiltig.129  

                                                
123 Krzymowski. Telefonintervju 14/4 2019. 
124 Holmqvist. Telefonintervju 6/5 2019. 
125 Fridén. Telefonintervju 3/5 2019. 
126 Krzymowski. Telefonintervju 14/4 2019. 
127 Berggren. Telefonintervju 25/4 2019; Fridén. Telefonintervju 3/5 2019; Holmqvist. Telefonintervju 6/5 
2019. 
128 Fridén. Telefonintervju 3/5 2019. 
129 Krzymowski. Telefonintervju 14/4 2019. 
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Den tredje risken med förbudsklausuler är att parterna binder sig för mycket till bolaget. 

Parterna kan aldrig veta vad som kommer att hända i framtiden, bara efter ett halvår kan 

väldigt mycket ha hänt i ett företag och Berggren anser därför att andra regleringar, såsom 

förköpsförbehåll, är att rekommendera framför förbudsklausuler. Fridén instämmer i att 

situationen mellan avtalsparterna kan förändras och att förbudet då i vissa fall inte längre är 

lika relevant och är i behov av omformulering. Samtidigt är detta, enligt Fridén, en risk som 

finns i alla avtal. En annan risk, som är i likhet med vad Berggren anfört om att parterna 

binder sig för mycket till bolaget, är enligt Fridén att om en aktieägare känner sig tvingad att 

vara kvar i bolaget minskar aktieägarens incitament, vilket påverkar bolaget och övriga 

aktieägare negativt. På samma sätt är det en risk om aktieägaren vill vara kvar i bolaget, trots 

att incitamentet minskat, eftersom även detta påverkar bolaget och övriga aktieägare 

negativt.130  

 

Den fjärde risken med förbudsklausuler är att bolaget tvingas upphöra om en konflikt uppstår 

och aktieägarna inte kan komma överens, om det inte finns någon mekanism som gör att 

konstellationen av aktieägare kan lösas upp. Även av denna anledning är det enligt Fridén 

viktigt med undantag från förbudet att överlåta aktier.131  

3.5 Hantering av risker med förbudsklausuler 

I utredningen identifieras främst tre tillvägagångssätt för att hantera riskerna som kan uppstå 

vid användning av förbudsklausuler i aktieägaravtal. Samtliga tillvägagångssätt som 

presenteras i detta avsnitt hanterar helt eller delvis riskerna som identifierats och presenteras 

utan inbördes ordning. Utgångspunkten i samtliga tillvägagångssätt är att utgöra undantag 

från förbudet mot att överlåta aktier för att minska inskränkningen i aktiers fria överlåtelse.132  

 

Det första sättet att hantera riskerna som kan uppstå vid användning av förbudsklausuler är att 

införa en tidsbegränsning. Den första risken, och till viss del även övriga risker, hanteras om 

förbudsklausulen är tidsbegränsad. En förutsättning är dock att tidsbegränsningen inte löper 

                                                
130 Berggren. Telefonintervju 25/4 2019; Fridén. Telefonintervju 3/5 2019. 
131 Fridén. Telefonintervju 3/5 2019. 
132 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken, s. 102; Svernlöv, Westin, Avtalsmallar – Aktieägaravtal 
Flerpartsavtal, Karnov, 20/11 2017. 
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under en så lång tid att klausulen ändock anses oskälig.133 Fridén anser att en förbudsklausul 

rimligtvis kan löpa under tre till fem år. Han grundar detta i att det är vanligt att denna 

tidsram används när villkor uppställs om att en person måste arbeta i bolaget för att vara 

säker på att få behålla aktierna.134 Även Krzymowski anser att det är rimligt med tre eller fem 

år långa perioder.135  

 

Om det skulle vara en tidsbegränsning på till exempel tio år anser Krzymowski att det inte 

direkt medför ogiltighet utan i vissa situationer, såsom till exempel i familjeföretag, kan vara 

helt okej. Fridén anser likaså att det finns utrymme för att förbudsklausuler ska kunna löpa 

under längre tid än tre till fem år i vissa situationer, till exempel i bolag med en fast ägarkrets 

där aktieägarna delar på intäkterna. I denna situation ska ingen aktieägare kunna vara passiv 

och det ska inte gå att släppa in vem som helst. Fridén menar att det i dessa fall kanske inte 

behövs en tidsfrist på förbudsklausulen utan att det istället finns tidsfrist på aktieägaravtalet 

som gäller ett antal år och som sedan omförhandlas. Krzymowski nämner att en 

förbudsklausul även kan löpa obegränsat i tiden, klausulen är då förenad med en möjlighet att 

kunna säga upp avtalet, vilket leder till att förbudsklausulen blir utan verkan.136  

 

Det andra sättet att hantera riskerna, som kan uppstå vid användning av förbudsklausuler i 

aktieägaravtal, är att minska inskränkningen i aktiers fria överlåtelse genom att införa regler 

om inlösen. Inlösenklausuler kan avse både specifika och mer generella situationer. De 

specifika situationerna är till exempel avtalsbrott och obestånd, de mer generella situationerna 

syftar till att hantera tillfällen då parterna är oense eller dylikt. En inlösenklausul går att 

utforma på olika sätt beroende på vad avtalsparterna har för avsikt med klausulen. Ett 

alternativ är att part X ska erbjuda den andra parten, part Y, att köpa aktieinnehavet till ett 

pris som fastställs efter värdering. Om part Y avböjer erbjudandet har part X rätt att förvärva 

part Y:s aktieinnehav. Om varken part X eller Y vill förvärva respektive parts aktieinnehav 

ska bolaget likvideras, om klausulen föreskriver detta. Ett annat alternativ är att part X 

erbjuder sig att antingen förvärva part Y:s aktieinnehav eller att erbjuda sitt aktieinnehav till 

                                                
133 Adlercreutz, Gordon, Lindell-Frantz, Avtalsrätt I, s. 334; Persson, Karnov, lagkommentar till lagen 
(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 36 §.  
134 Fridén. Telefonintervju 3/5 2019. 
135 Krzymowski. Telefonintervju 14/4 2019. 
136 Fridén. Telefonintervju 3/5 2019; Krzymowski. Telefonintervju 14/4 2019. 
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part Y, till ett pris som är angivet i pris per aktie.137 En inlösenklausul kan även utformas på 

flera andra sätt. Vid användning av inlösenklausuler är det viktigt att tydligt reglera vem eller 

vilka som har rätt att utnyttja inlösenklausulen och hur de inbördes har rätt att utnyttja 

klausulen. Enligt Ramberg behöver de inlösenberättigade inte vara aktieägare. Det är även 

viktigt att det av klausulen tydligt framgår hur och när aktierna ska värderas eftersom detta 

kan ske på många olika sätt.138  

 

En inlösenklausul hanterar samtliga fyra risker som identifierats med förbudsklausuler. 

Genom att kombinera förbudsklausulen med en bestämmelse om inlösen kan övriga 

avtalsparter tvingas lösa in aktierna efter en viss tid och under givna förutsättningar om en 

avtalspart kräver inlösen.139 Om det inte finns bestämmelser om inlösen i aktieägaravtalet är 

det inte möjligt att framtvinga en försäljning av en avtalsparts aktier. Avtalsparten kan då inte 

avyttra sina aktier förrän förbudsklausulen eller aktieägaravtalet löpt ut. Det rekommenderas 

att inlösenklausuler formuleras på ett entydigt sätt på grund av att det vanligtvis leder till 

svårlösta konflikter om formuleringen är svårtolkad.140 

 

Det tredje sättet att hantera risker med förbudsklausuler i aktieägaravtal är att införa ett 

undantag som tillåter överlåtelse av aktier till redan befintliga aktieägare. Ett sådant undantag 

hanterar samtliga risker som identifierats med förbudsklausuler.141  

 

  

                                                
137 Svernlöv, Westin, Avtalsmallar (Kommentarer) – Inledande kommentar, Aktieägaravtal, Karnov, version 
20/11 2017.  
138 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken, s. 113-114. 
139 Kansmark, Roos, Aktieägaravtal, s. 82. 
140 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken, s. 111. 
141 Svernlöv, Westin, Avtalsmallar – Aktieägaravtal Flerpartsavtal, Karnov, 20/11 2017. 
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4 Analys och slutsats  

4.1 Principen om aktiers fria överlåtelse i bolag med snäv ägarkrets 

Doktrin och samtliga respondenter är överens om att grundprincipen om aktiers fria 

överlåtelse inte passar särskilt väl i bolag med snäv ägarkrets. På grund av detta är vår 

bedömning att samtliga aktieägaravtal, som ingås mellan aktieägare i bolag med snäv 

ägarkrets, bör innehålla någon reglering av aktieöverlåtelser. I doktrin framhålls, i likhet med 

vad Krzymowski och Fridén anfört, att samtyckes-, förköps- och hembudsförbehåll inte alltid 

är tillräckligt långtgående och att det därför i vissa situationer är lämpligt att införa 

förbudsklausuler i aktieägaravtalet. 

 

I doktrin framhålls det att en förbudsklausul är fördelaktig för avtalsparterna eftersom 

aktieägarna ges full kontroll över vilka som ska ingå i ägarkretsen. Holmqvist anser däremot 

att ett litet bolag med snäv ägarkrets ofta uppnår full kontroll över ägarkretsen med ett 

samtyckesförbehåll. Fridén instämmer till viss del i detta eftersom han anser att en 

förbudsklausul är att likna med ett samtyckesförbehåll. Fridéns syn på förhållandet mellan ett 

samtyckesförbehåll och en förbudsklausul är lämplig eftersom det går att undgå ett förbud 

mot överlåtelse med samtliga avtalsparters samtycke. I bolag med snäv ägarkrets skulle det 

således i många fall vara tillräckligt med ett samtyckesförbehåll eftersom det uppfyller 

funktionen aktieägarna strävar efter. Samtyckesförbehåll är dessutom tillåtet att införa i 

bolagsordningen enligt ABL och har därmed säkrare rättsverkningar. Å andra sidan går det 

inte att bortse från att den dominerande uppfattningen i doktrin är att det finns situationer då 

förbudsklausuler lämpar sig. Även Krzymowski och Fridén använder sig av förbudsklausuler 

i aktieägaravtal och anser således att det finns situationer då förbudsklausuler är lämpligt. Det 

torde således finnas skäl till varför det i vissa situationer lämpar sig bättre att avtalsparter 

reglerar överlåtelsen av aktier med stöd av en förbudsklausul framför ett samtyckesförbehåll. 

Utredningen visar dock, som tidigare nämnt, att ett samtyckesförbehåll bör vara tillräckligt i 

bolag med snäv ägarkrets. 

4.2 Utformande av förbudsklausuler beroende på olika situationer 

En förbudsklausul går att utforma på flera olika sätt och bör anpassas till den individuella 

situationen. Vad som är en lämplig formulering är inte självklart, men det finns däremot 
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några exempel i doktrin på förbudsklausuler som kan användas i aktieägaravtal. Samtliga 

exempel innehåller någon begränsning, såsom till exempel tidsbegränsning eller att 

överlåtelser kan ske trots förbudet om samtliga aktieägare ger sitt skriftliga samtycke. 

 

Svernlöv och Westins exempel på förbudsklausul i avtalsmallen i databasen Karnov, som 

anger att samtliga aktieägare måste ge ett skriftligt samtycke för överlåtelse till utomstående, 

är att likna med ett samtyckesförbehåll. Detta torde därmed inte utgöra exempel på vad som 

typiskt sett kallas för förbudsklausul. Anledningen till att det finns undantag i förbudet mot 

att överlåta är att förbudet annars inskränker i aktiers fria överlåtelse och således eventuellt 

riskerar jämkning eller ogiltighet. I doktrin framhålls det att förbudsklausuler som är helt utan 

undantag i princip alltid är oskäliga. Att förbuden är olika omfattande beror troligtvis på 

situationernas olika omständigheter.  

 

Även Fridén och Krzymowski är eniga om att förbudsklausuler utformas på olika sätt 

beroende på situation och anser att i bolag med snäv ägarkrets där avtalsparterna är 

jämbördiga är behovet av undantag från förbudet av överlåtelse mindre, vilket indikerar på att 

det i denna situation bör vara tillåtet att inskränka i aktiers fria överlåtelse mer. Parterna i 

bolag med snäv ägarkrets kan ställa högre krav på varandra eftersom aktieägarna vanligtvis 

gått in med en personlig insats och satsat en betydande ekonomisk andel i bolaget. I bolag 

med snäv ägarkrets är aktieägarna dessutom ofta anställda i bolaget, vilket gör att aktieägarna 

enligt Krzymowski i vissa fall kan knytas närmare till bolaget i och med anställningen. Det är 

inte bara parternas aktier som påverkas vid problem i bolaget, även parternas anställning och 

i många fall ekonomiska inkomst blir omgående hårt drabbad. Såsom utredningen visar torde 

förbudsklausuler i aktieägaravtal med jämbördiga parter kunna inskränka mer i aktiers fria 

överlåtelse än i aktieägaravtal med parter som inte är jämbördiga. 

 

Krzymowski, Fridén och Berggren nämner att förbudsklausuler i vissa fall kan lämpa sig i 

situationer då grundarna till ett bolag vill ta in en investerare som aktieägare. Att 

förbudsklausuler skulle lämpa sig bra i dessa situationer framhålls inte i doktrin som 

studerats. Utredningen visar dock att det finns en god tanke bakom varför det skulle finnas 

anledning att införa förbudsklausuler i situationer där avtalsparterna är grundarna av ett bolag 

och en eller flera nya aktieägare som inträder i bolaget i form av kapitalinvesterare. Det är 

tänkbart att parterna vill vara säkra på att samarbetet ska pågå under en förutbestämd tid. 

Investerarna vill vara säkra på att grundarna inte ska lämna bolaget omgående efter 
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investeraren köpt in sig eftersom grundarna har bland annat kundkontakter samt den säregna 

kunskap och erfarenhet som krävs för bolagets fortsatta framgång. Om grundarna skulle 

lämna bolaget är investeringen troligen inte värd lika mycket som förväntat. Holmqvist ser 

däremot inte varför en investerare skulle vilja binda sig till ett bolag. Hon menar att 

investeraren ofta vill ha möjligheten att sälja innehavet när den vill, vilket också bör vara ett 

befogat tankesätt. En investerares avsikt är vanligtvis att erhålla avkastning vid avyttring, inte 

att erhålla utdelning under en lång tid framöver. Eftersom en investerare i vanliga fall ser 

bolaget som just en investering vill de ofta inte stanna kvar i bolaget under längre tid.  

 

Fridén är till viss del inne på samma spår som Holmqvist och anser att i situationer där det 

finns aktieägare på olika nivåer och med olika intressen är behovet av undantag från förbudet 

att överlåta aktier troligtvis större. Även Krzymowski nämner att det bör finnas möjlighet för 

investerare att till exempel lösa in aktierna. Eftersom en förbudsklausul tvingar en investerare 

att stanna kvar i bolaget under en förutbestämd tid finns det risk att investerare avstår från att 

investera i bolaget på grund av att de inte vill bli bundna. Däremot har investeraren normalt 

en starkare ställning och således bättre förhandlingsläge. Förbudsklasuler i aktieägaravtal 

med grundare och investerare bör av denna anledning inte inskränka lika mycket i aktiers fria 

överlåtelse som i de fall ägarkretsen består av aktieägare på samma nivå. En förbudsklausul 

som innehåller för många undantag torde dock inte uppnå syftet som en förbudsklausul 

normalt har, nämligen att kontrollera ägarkretsen. En annan överlåtelsebegränsning än 

förbudsklausul torde därför lämpa sig bättre i situationer med aktieägaravtal mellan grundare 

och investerare, särskilt med hänsyn till att doktrin inte nämner att förbudsklausuler används i 

denna typ av situation.  

4.3 Bedömning av risker med förbudsklausuler 

I utredningen identifieras följande fyra risker med förbudsklausuler:  

- Jämkning eller ogiltighet med tillämpning av 36 § AvtL. 

- Överlåtelsen av aktier försvåras. 

- Parterna binds starkt till bolaget. 

- Bolaget kan tvingas upphöra vid konflikt. 
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Utredningen tyder inte på att någon risk är större än den andra. Vilken risk som är störst torde 

vara beroende av hur klausulen är utformad och situationens omständigheter. Riskerna 

analyseras således utan inbördes ordning.  

 

Den första risken, att en förbudsklausul riskerar jämkning eller ogiltighet med tillämpning av 

36 § AvtL om den inskränker aktiers fria överlåtelse, framhålls både i doktrin och av 

Krzymowski, Holmqvist och Fridén. Eftersom det inte finns rättspraxis som behandlar 

förbudsklausuler i aktieägaravtal, finns det ingen vägledning att hämta i frågan om var 

gränsen för vad som är att anse som oskäligt går avseende förbudsklausuler. 36 § AvtL 

tillämpas dock även i andra frågor, varför vägledning hämtas från rättspraxis där 

generalklausulen åberopats. Hänsyn i bedömningen tas särskilt till avtalets innehåll, avtalets 

tillkomst, inträffade förhållanden och omständigheter i övrigt. 

 

Vägledning som går att hämta från doktrin är, som tidigare nämnts, att förbudsklausuler som 

är helt ovillkorade är att anse som oskäliga. Detta är en väl avvägd bedömning eftersom det 

inte ska gå att låsa in en aktieägare i ett bolag för all framtid. Hur ofta generalklausulen 

tillämpas är däremot svårt att veta, doktrin nämner inte hur vanligt förekommande det är. 

Persson framhåller däremot i lagkommentaren till 36 § AvtL att utfallet av tillämpningen 

sällan blir jämkning eller ogiltighet. Inte heller Krzymowski upplever det som att 

förbudsklausuler ofta jämkas eller ogiltigförklaras. Om en förbudsklausul mot förmodan 

jämkas, jämkas den enligt Krzymowski på ett sätt som är skäligt och syftet med förbudet 

uppnås således ändå. Fridén har inte personligen varit med om att en förbudsklausul varit 

föremål för tvist men upplever att frågan är uppe för diskussion med jämna mellanrum. 

Utredningen visar att detta kan tyda på att avtalsparter är oeniga om förbudsklausulens 

utformning och vill gärna att den ska tydas till deras egen fördel. Det är dock kostsamt för 

båda parter att driva tvisten till skiljedom, vilket Holmqvist nämnt, varför parterna i många 

fall istället väljer att lösa situationen utan domstols inverkan. Detta tyder på att det antagligen 

pågått fler tvister än de som drivits vidare till skiljedom, vilket skulle kunna betyda att det i 

praktiken är ett större problem än vad som uppmärksammas.  

 

Den andra risken, att en förbudsklausul försvårar överlåtelsen och kan utgöra ett falskt 

skyddsnät för aktieägarna, framhålls av Krzymowski. Denna risk torde endast vara aktuell i 

situationer då förbudsklausulen ställer upp krav på att inlösen ska vara möjligt, det vill säga 

en inlösenklausul. Huruvida det skulle kunna utgöra ett falsk skyddsnät eller inte torde delvis 
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bero på vilken värderingsmetod som enligt klausulen ska gälla samt aktieägarnas ekonomiska 

ställning. I det fall aktieägaren som ska förvärva aktierna inte har tillräckligt god ekonomisk 

ställning och på grund av det inte har möjlighet att förvärva aktierna kan konsekvensen bli att 

aktierna istället erbjuds till utomstående, vilket utgör en risk eftersom syftet med 

förbudsklausulen försvinner. Detta är en mycket specifik risk, det utgör ingen generell risk 

med förbudsklausuler utan är snarare en risk för en förbudsklausul i kombination med en 

inlösenklausul.  

 

Den tredje risken, att en förbudsklausul binder avtalsparterna starkare till bolaget, framhålls i 

doktrin och av Berggren. Det utgör en risk eftersom parterna inte kan förutspå vad som 

kommer att hända i framtiden, enligt Berggren. Fridén instämmer i att bindandet i sig är en 

risk, men menar samtidigt att det är en risk som finns i alla avtalssituationer. Fridén har en 

viktig poäng i detta eftersom alla avtal är bindande och det är omöjligt att förutspå vad som 

kommer att ske i framtiden och hur väl avtalet då passar den nya situationen. Av denna 

anledning torde det vara av vikt att det finns något undantag som gör det möjligt för en 

avtalspart att antingen ta sig ur avtalet eller att göra ett undantag från förbudsklausulen. 

Såsom Fridén anför bör en aktieägare aldrig känna sig tvingad att stanna kvar eftersom detta 

minskar aktieägarens incitament, vilket bedöms vara en viktig kärna eftersom aktieägarens 

incitament vanligtvis påverkar bolaget och övriga aktieägare, åtminstone i bolag med snäv 

ägarkrets.  

 

Den fjärde risken, att bolaget kan tvingas upphöra vid konflikt, framhålls av Fridén. Om det 

inte finns någon mekanism för att lösa upp konstellationen av aktieägare kan bolaget tvingas 

upphöra. Eftersom upphörande av bolaget troligtvis är något som ingen av avtalsparterna vill 

bör det vara viktigt med undantag från förbudsklausulen. 

4.4 Bedömning av hur risker med förbudsklausuler kan hanteras  

För att en förbudsklausul inte ska ha lika stor risk att jämkas eller ogiltigförklaras på grund av 

att den inskränker i aktiers fria överlåtelse bör, såsom tidigare nämnts, klausulen omfattas av 

undantag, vilket framhålls både i doktrin och av respondenterna. I utredningen identifieras tre 

tillvägagångssätt för att hantera riskerna med förbudsklausuler: 

- tidsbegränsning 

- inlösenklausul 
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- överlåtelse till redan befintliga aktieägare. 

 

Det första sättet att hantera risker med förbudsklausuler, tidsbegränsning, framhålls både i 

doktrin och av Fridén och Krzymowski. Doktrinen framhåller exempel på förbudsklausuler 

som är tidsbegränsade till två år. Det framgår dock inte om förbudet även skulle kunna 

sträcka sig över en längre tid. Svernlöv och Westin lämnar i deras exempel på förbudsklausul 

i avtalsmallar på Karnov antalet år oskrivet och öppet för användaren att själv skriva in hur 

många år som önskas.  

 

Enligt Fridén och Krzymowski skulle en förbudsklausul rimligtvis kunna löpa under tre till 

fem år utan risk att anses oskälig. Även en längre tid skulle kunna vara skälig enligt Fridén 

och Krzymowski om särskilda omständigheter föreligger. Det finns således inte något rakt 

svar på vad som är att anse skäligt avseende hur lång tid en förbudsklausul kan löpa. 

Situationens omständigheter måste noga vägas in i bedömningen och tidsperioden kan variera 

oerhört mycket beroende på situation. Att situationens omständigheter noga måste vägas in i 

bedömningen överensstämmer med lagkommentaren till 36 § AvtL, eftersom det där framgår 

att övriga omständigheter är en aspekt att ta hänsyn till i bedömningen av huruvida ett 

avtalsvillkor är skäligt. Det finns således naturliga förklaringar till varför det inte finns 

standardutformade förbudsklausuler.  

 

En förbudsklausul kan inskränka i aktiers fria överlåtelse på olika sätt. De olika undantagen 

som normalt kombineras med förbudsklausuler medför olika omfattande undantag. 

Utredningen visar att det är av vikt i bedömningen, av huruvida en förbudsklausul är att anse 

som oskälig, hur ingripande inskränkningen är. Att det skulle vara fråga om ett 

väsentlighetskriterium är däremot ingenting som framhålls varken i doktrin eller av 

uppsatsens empiriska material. Både doktrin och det empiriska materialet lägger istället mer 

vikt vid att omständigheter i övrigt är av betydelse i bedömningen.  

 

Det andra sättet att hantera risker med förbudsklausuler, inlösenklausul, framhålls i doktrin 

och av Krzymowski. Eftersom en inlösenklausul kan innebära att det är möjligt att framtvinga 

överlåtelse till övriga avtalsparter, kan det vara möjligt för en avtalspart att undgå en 

förbudsklausul. Som Krzymowski anför kan en inlösenklausul leda till att en förbudsklausul 

blir ett falskt skyddsnät för avtalsparterna om aktieägarna inte har kapital till att överta 

aktierna, eftersom parten då har möjlighet att istället vända sig till utomstående. Det torde 
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vara ett bättre alternativ än att inte ha något undantag alls, men som Krzymowski poängterat 

är risken stor att aktierna till slut erbjuds till utomstående trots förbudsklausulen och att 

ägarkretsen då inte är skyddad i den omfattning som avtalsparterna tror. Det torde dock vara 

möjligt att utforma inlösenklausulen på ett sätt att aktierna inte riskerar att erbjudas till 

utomstående. På så sätt elimineras risken med det falska skyddsnätet och förbudsklausulens 

syfte upprätthålls trots inlösenklausulen.  

 

Det tredje sättet att hantera risker med förbudsklausuler, överlåtelse till redan befintliga 

aktieägare, framhålls i doktrin. Ett sådant undantag bör uppfylla det som vanligtvis är syftet 

med en förbudsklausul, att inte låta utomstående ha möjlighet att bli en del av ägarkretsen. 

Däremot förändras ägarkretsen eftersom en part lämnar, förutsatt att hela aktieinnehavet 

överlåts. En överlåtelse kan även leda till att den inbördes maktbalansen mellan aktieägarna 

förändras, beroende på hur överlåtelsen sker. Detta kan förebyggas genom att införa en 

bestämmelse om att överlåtelsen ska ske proportionerligt i förhållande till aktieägarnas 

tidigare innehav. En förbudsklausul med undantag som tillåter överlåtelser till redan 

befintliga aktieägare, utan bestämmelse om att överlåtelsen ska ske proportionerligt, torde 

inte vara att föredra på grund av att maktbalansen då riskerar att förändras.  

4.5 Sammanfattande slutsats 

Det är klargjort att aktieägaravtal som ingås mellan aktieägare i bolag med snäv ägarkrets bör 

innehålla någon reglering av aktieöverlåtelser. Utifrån analysen ovan framgår det att 

förbudsklausuler bör anpassas till den enskilda situationens omständigheter. Beroende på 

vilka som är avtalsparter i aktieägaravtalet, och särskilt beroende av om parterna uppfattas 

som jämbördiga eller inte, behöver förbudsklausulen således utformas på olika sätt och vara 

olika omfattande. Inskränkningen i aktiers fria överlåtelse med anledning av en 

förbudsklausul kan och bör således variera beroende på konstellationen av avtalsparter.  

 

Utifrån analysen ovan anser vi att den främsta risken med förbudsklausuler i aktieägaravtal är 

att de anses vara oskäliga och jämkas eller ogiltigförklaras med stöd av 36 § AvtL. Det är 

däremot svårt att veta hur ofta detta förekommer på grund av att tvister som uppstår i och 

med aktieägaravtal i vanliga fall löses i skiljedom, men generellt sett blir utfallet av 

generalklausulen i 36 § AvtL sällan jämkning eller ogiltighet. Detta beror troligtvis på att 

avtalet anpassas efter risken att jämkas eller ogiltigförklaras. Enligt vår bedömning, med 
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hänsyn tagen till samtliga identifierade risker som kan uppstå med anledning av en 

förbudsklausul, är det viktigaste att förbudet är tidsbegränsat eller att det finns undantag från 

förbudet mot att överlåta aktier. Således bör aktieägaren alltid ha en viss möjlighet att lämna 

bolaget. 

 

I bolag med snäv ägarkrets är det naturligt att aktieägarna kan ställa höga krav på varandra 

eftersom de vanligtvis gått in med en betydande ekonomisk andel i bolaget samt att de ofta 

har en personlig relation till varandra. I denna typ av bolag är det även vanligt att aktieägaren 

är anställd i bolaget. Utredningen visar att det i bolag med aktieägare som har en personlig 

relation till varandra är möjligt att ha jämförelsevis långtgående förbudsklausuler, både 

avseende tid och inskränkning i aktiers fria överlåtelse, men trots det inte anses oskäliga.  

 

I aktieägaravtal som ingås mellan grundare och investerare finns det argument som talar både 

för och emot förbudsklausuler. Förbudsklausuler skulle kunna lämpa sig i dessa situationer, 

men bör inte inskränka lika mycket i aktiers fria överlåtelse som i en situation där parterna är 

jämbördiga. Utredningen visar att det i aktieägaravtal som ingås mellan grundare och 

investerare finns anledning för båda parterna att vilja binda den andra parten. Trots att 

avtalsparterna vanligtvis har olika bakomliggande syfte vill de att respektive part ska stanna i 

bolaget.  

 

Det finns skiljaktiga meningar i huruvida en förbudsklausul lämpar sig i aktieägaravtal som 

ingås mellan aktieägare i bolag med snäv ägarkrets. Argumentet om att ett 

samtyckesförbehåll ofta uppnår samma funktion i denna typ av bolag är välgrundat eftersom 

en förbudsklausul kan undgås med samtliga avtalsparters samtycke. Slutsatsen är således att 

ett samtyckesförbehåll i bolag med snäv ägarkrets många gånger ger tillräckligt heltäckande 

skydd mot oönskade aktieöverlåtelser vilket därmed minskar behovet att använda 

förbudsklausuler, eftersom syftet, att ha kontroll över ägarkretsen, uppnås likväl.  
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