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Sammanfattning 

Aktieägaravtal tecknas mellan aktieägare, i både små och stora aktiebolag, och ändamålet 

med avtalet är att reglera förhållandet mellan aktieägarna. Det kan ingås mellan ett fåtal eller 

samtliga aktieägare och även bolaget har möjlighet att vara part i avtalet. I avtalet kommer 

aktieägarna överens om bolagets verksamhet. Vanligt förekommande klausuler i 

aktieägaravtalet är bland annat röstbindningsklausuler, samtyckesklausuler och 

vinstfördelningsklausuler. Aktieägaravtalet ses som ett komplement till bolagsordningen, 

vilken är offentlig och ofta neutralt hållen. Många aktieägare väljer därför att reglera sina 

inbördes förhållanden i aktieägaravtalet. Aktieägarnas avtalsfrihet är begränsad eftersom 

aktieägaravtalet saknar bolagsrättslig verkan. I svensk rätt regleras avtal enligt avtalslagen och 

avtalsrättsliga principer när det inte finns speciallagstiftning för aktieägaravtal. Avtalet kan 

ingås på bestämd eller på obestämd tid och är det ingått på obestämd tid gäller enligt 

avtalsrättsliga principer en skälig uppsägningstid. Den skäliga uppsägningstiden är inte 

fastlagd och därmed oklar men kan bland annat bestämmas med hjälp av analogier, principer 

och rättspraxis. Fördelaktigt med den skäliga uppsägningstiden är att hänsyn tas till 

omständigheterna från fall till fall.   

Aktieägaravtalet kan många gånger uppfylla rekvisiten för enkla bolag och regleras då enligt 

lagen om handelsbolag och enkla bolag. Denna lag stipulerar en uppsägningstid på sex 

månader för tidsobestämda avtal och tillämpas istället för skälig uppsägningstid. Åsikterna 

huruvida aktieägaravtalet ska ses som ett enkelt bolag eller inte går isär. Många anser att 

rekvisiten för enkla bolag uppfylls av aktieägaravtalet medan vissa tycker att det är 

problematiskt att tillämpa lagen om handelsbolag och enkla bolag på avtalet. Vår åsikt är att 

aktieägaravtalet uppfyller rekvisiten för enkla bolag men vi ser ingen direkt anledning till 

varför avtalet ska utgöra ett enkelt bolag. Det leder till oförutsebarhet för aktieägarna eftersom 

de inte vet om skälig eller sex månaders uppsägningstid ska tillämpas.  

Vi har valt att göra en internationell jämförelse omfattande dansk och engelsk rätt för att få 

inblick i hur uppsägningstiden för tidsobestämda aktieägaravtal regleras och även om avtalet 

kan ses som ett enkelt bolag. Varken i Danmark eller i England kan aktieägaravtalet utgöra ett 

enkelt bolag och avtalsrättsliga principer används vid fastställelse av uppsägningstiden. Enligt 

principerna tillämpas i både Danmark och England skäligt varsel för uppsägningstiden. 

  



3 
 

Förkortningar 

ABL  Aktiebolagslag (2005:551) 

AvtL Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens 

område (1915:218) 

CA The companies act 2006 

DCFR Draft Common Frame of Reference 

EÅ 04 Ensamåterförsäljaravtal 04 

HBL  Lag om enkla bolag och handelsbolag (1980:1102) 

HD  Högsta domstolen 

HovR  Hovrätten 

PECL  Principles of European Contract Law 

TR  Tingsrätten 

UPICC UNIDROIT Principles for International Commercial Contracts 

   



4 
 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ............................................................................................................................................... 7 

1.1 Problembakgrund .......................................................................................................................... 7 

1.2 Problemformulering ...................................................................................................................... 8 

1.3 Syfte .............................................................................................................................................. 8 

1.4 Metod ............................................................................................................................................ 8 

1.5 Avgränsning .................................................................................................................................. 9 

1.6 Disposition................................................................................................................................... 10 

2 Aktieägaravtal .................................................................................................................................... 11 

2.1 Inledning ...................................................................................................................................... 11 

2.2 Funktion och ändamål ................................................................................................................. 11 

2.3 Partsstruktur................................................................................................................................. 12 

2.4 Innehåll ........................................................................................................................................ 12 

2.5 Aktiebolag ................................................................................................................................... 13 

2.5.1 Börsbolag .............................................................................................................................. 14 

2.5.2 Fåmansbolag ......................................................................................................................... 14 

2.6 Bolagsordning ............................................................................................................................. 15 

2.7 Aktieägaravtalets rättsverkningar ................................................................................................ 15 

2.7.1 Aktiebolagsrättens separationsprincip .................................................................................. 15 

2.7.2 Avtalsrättens separationsprincip ........................................................................................... 16 

3 Avtalsrättsliga principer ..................................................................................................................... 18 

3.1 Inledning ...................................................................................................................................... 18 

3.2 Avtalslagen .................................................................................................................................. 18 

3.3 Ingående och ändring .................................................................................................................. 18 

3.4 Avtal slutna på obestämd tid ....................................................................................................... 19 

3.4.1 NJA 2009 s. 672 ................................................................................................................... 19 

3.4.2 Transnationella principer ...................................................................................................... 21 

3.4.3 Analys ................................................................................................................................... 22 

3.5 Avtal slutna på bestämd tid ......................................................................................................... 25 

3.5.1 Våra åsikter ........................................................................................................................... 25 

3.6 Upphörande ................................................................................................................................. 26 

3.7 Påföljder vid aktieägaravtalsbrott ................................................................................................ 26 

3.7.1 Fullgörelse ............................................................................................................................ 26 

3.7.2 Hävning ................................................................................................................................ 26 

3.7.3 Inlösen och likvidation ......................................................................................................... 27 

3.7.4 Skadestånd ............................................................................................................................ 27 



5 
 

3.7.5 Vite ....................................................................................................................................... 27 

4 Enkelt bolag ........................................................................................................................................ 28 

4.1 Bildandet ..................................................................................................................................... 28 

4.2 Rekvisit ........................................................................................................................................ 28 

4.2.1 Avtal ..................................................................................................................................... 28 

4.2.2 Gemensamt ändamål ............................................................................................................ 28 

4.2.3 Förpliktelse att verka för ändamålet ..................................................................................... 30 

4.3 Aktieägaravtal som enkelt bolag ................................................................................................. 30 

4.4 Bolagsmännens rättsförhållande .................................................................................................. 30 

4.4.1 Förhållandet till tredje man .................................................................................................. 31 

4.5 Bolagets likvidation och upplösning ........................................................................................... 31 

4.6 Delade åsikter .............................................................................................................................. 33 

4.6.1 För enkelt bolag .................................................................................................................... 33 

4.6.2 Mot enkelt bolag ................................................................................................................... 34 

4.7 Analys .......................................................................................................................................... 35 

5 Internationell utblick .......................................................................................................................... 40 

5.1 Danmark ...................................................................................................................................... 40 

5.1.1 Inledning ............................................................................................................................... 40 

5.1.2 Aktiebolag (Aktieselskaber/Anpartsselskaber) .................................................................... 40 

5.1.3 Aktieägaravtal (Ejeraftale) ................................................................................................... 40 

5.1.4 Enkelt bolag eller avtalsrättsliga principer? ......................................................................... 41 

5.1.5 Uppsägning av ejeraftale ...................................................................................................... 41 

5.1.6 Analys ................................................................................................................................... 43 

5.2 England ........................................................................................................................................ 45 

5.2.1 Inledning ............................................................................................................................... 45 

5.2.2 Aktiebolag (private limited company/public limited company) ........................................... 45 

5.2.3 Aktieägaravtal (shareholders´ agreement) ............................................................................ 45 

5.2.4 Avtalsrätt .............................................................................................................................. 47 

5.2.5 Enkelt bolag eller avtalsrättsliga principer? ......................................................................... 48 

5.2.6 Upphörande .......................................................................................................................... 48 

5.2.7 Analys ................................................................................................................................... 50 

6 Sammanfattning av analys och slutsats .............................................................................................. 51 

6.1 Sammanfattning av analys ........................................................................................................... 51 

6.2 Slutsats ........................................................................................................................................ 52 

Källförteckning ...................................................................................................................................... 54 

Offentligt tryck .................................................................................................................................. 54 



6 
 

Propositioner ................................................................................................................................. 54 

Litteratur ............................................................................................................................................ 54 

Böcker ........................................................................................................................................... 54 

Artiklar .......................................................................................................................................... 54 

Internet .............................................................................................................................................. 55 

Rättsfall ............................................................................................................................................. 55 

Svensk rättslig praxis ..................................................................................................................... 55 

Internationell och utländsk rättslig praxis ..................................................................................... 55 

 

 
  



7 
 

1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Aktieägaravtal är ett avtal mellan aktieägare i aktiebolag. Avtalet tecknas oftast i bolag med 

en begränsad ägarkrets och kan ses som ett komplement till bolagsordningen. Aktieägarnas 

syfte med avtalet är att reglera deras inbördes relationer samt deras relationer i förhållande till 

bolaget.
1
 

 

Denna avtalstyp aktualiserar, både för små och stora aktiebolag, frågor och problem av 

betydelse, i och med att avtalet i vissa fall anses utgöra ett enkelt bolag. Enligt 1:3 lagen 

(1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (HBL) föreligger ett enkelt bolag om två eller 

flera har avtalat om att utöva verksamhet i ett bolag utan att handelsbolag föreligger. I svensk 

rätt är det en omdiskuterad fråga huruvida aktieägaravtal i vissa fall kan ses som ett enkelt 

bolag. Nial med flera
2
 anser att avtalet i många fall uppfyller kriterierna för att utgöra ett 

enkelt bolag. I de fall aktieägaravtal ses som enkla bolag tillämpas HBL på avtalet.
 
Ramberg 

menar istället att det är problematiskt att tillämpa reglerna om enkla bolag på aktieägaravtal 

eftersom denna lag inte är utformad för den avtalstypen. Emedan det inte finns någon generell 

speciallagstiftning för aktieägaravtal anser hon att det brukliga är att använda sig av allmänna 

avtalsrättsliga principer.
3
  

 

Särskilt problematiskt är att tidsobestämda aktieägaravtals uppsägningstid kan variera 

beroende på hur avtalet klassificeras. När aktieägaravtal ses som enkla bolag kan problem för 

aktieägarna, vilka är part i avtalet, uppstå eftersom de ofta inte är medvetna om det faktum att 

aktieägaravtal kan utgöra ett enkelt bolag. I HBL finns vissa tvingande regler som kan komma 

att påverka avtal som är ingångna på obestämd tid och därmed medföra konsekvenser för 

aktieägarna. Exempelvis stipulerar 2:24 HBL att avtal som slutits på obestämd tid kan sägas 

upp när som helst med sex månaders uppsägningstid om inte någon annan uppsägningstid har 

avtalats. I de fall aktieägaravtal ingås på obestämd tid och inte ses som enkla bolag gäller 

allmänna avtalsrättsliga principer angående uppsägningstiden. Det innebär att skälig 

uppsägningstid föreligger, men vad som menas med skälig tid är oklart. När aktieägaravtal 

ingås på obestämd tid kan således förvirring för parterna i avtalet uppstå i och med att 

antingen HBL:s regler om sex månaders uppsägningstid gäller eller att skälig uppsägningstid 

                                                           
1
 Stattin och Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal (2008), s. 11. 

2
 Stattin, Svernlöv, Kansmark och Sandström. 

3
 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 23–24. 
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tillämpas. Särskilt problematiskt blir den svenska regleringen för utländska aktieägare när en 

stor del av dem är ovetande om specialiteten, att aktieägaravtal kan utgöra enkla bolag, i 

svensk rätt. 

1.2 Problemformulering 

 Vilken betydelse har det för uppsägningstiden att tidsobestämda aktieägaravtal 

antingen kan regleras av avtalsrättsliga principer eller HBL och vilka konsekvenser 

kan det medföra?  

 Hur lång är den skäliga uppsägningstiden för tidsobestämda aktieägaravtal enligt 

allmänna avtalsrättsliga principer? 

 Hur ser tidsobestämda aktieägaravtals uppsägningstid ut enligt dansk och engelsk rätt? 

1.3 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att utreda vad som gäller angående uppsägningstiden för 

aktieägaravtal, vilka är ingångna på obestämd tid, både i de fall avtalet ses som enkelt bolag 

eller när avtalsrättsliga principer tillämpas samt diskutera konsekvenserna av detta. Vi 

kommer också att beskriva avtalsformen i allmänhet för att få förståelse för hur 

aktieägaravtalet och dess uppsägningstid fungerar samt hur det enkla bolaget är uppbyggt. Vi 

avser även att göra en internationell utblick för att jämföra svensk och internationell rätt, 

gällande aktieägaravtals uppsägningstid. Det krävs för jämförelsen en kortare 

bakgrundsbeskrivning av hur aktieägaravtalet är uppbyggt i de länder vi kommer att jämföra 

med.   

 

Med denna uppsats ämnar vi att belysa ett aktuellt problem av betydelse för aktieägare som 

har ingått ett aktieägaravtal på obestämd tid, vilka ofta är ovetande om aktieägaravtalets 

möjlighet att klassificeras som enkelt bolag eller vad den skäliga tiden innebär när 

aktieägaravtalet inte utgör ett enkelt bolag. Tanken är att vår utredning ska bli till nytta för 

aktieägarna och att de härigenom ska bli uppmärksammade om de problem samt de 

konsekvenser som kan uppstå genom ett tidsobestämt aktieägaravtal. 

1.4 Metod 

För att uppnå vårt syfte med uppsatsen kommer vi framför allt att använda oss av doktrin i 

och med att speciallagstiftning saknas gällande aktieägaravtal. Vi kommer i viss utsträckning 

att använda oss av lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område (AvtL) eftersom aktieägaravtalet utgör ett avtal. HBL kommer 

att ha betydelse i de fall aktieägaravtalet utgör ett enkelt bolag och dessutom är 
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aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) av betydelse för aktieägaravtalet. Under uppsatsens 

utförande kommer förarbetena till ovan nämnda lagar att studeras. I aktieägaravtal är det 

vanligt att använda sig av skiljeklausuler och därför är domstolens rättspraxis tämligen 

begränsad på området.
4
 På grund av begränsningen finns det endast ett fåtal rättsfall som vi 

anser är relevanta för vår uppsats.  

Den metod vi kommer använda oss av är komparativ metod, vilken hör till den komparativa 

rätten, som bland annat innebär att olika rättssystem jämförs med varandra för att försöka få 

fram likheter och skillnader mellan systemen.
5
 Genom den komparativa rättskunskapen kan 

en djupare förståelse för den egna rättsordningen uppnås och flertalet regler i den nationella 

rätten kommer många gånger från andra länder.
6
 Vad som jämförs beror på vilket ändamål 

personen har för jämförelsen och det finns två slags jämförelser; bilateral eller multilateral. 

Vår jämförelse kommer att vara bilateral eftersom jämförelsen sker mellan två 

rättsordningar.
7
 I vår uppsats innebär den komparativa metoden att vi ska jämföra svensk rätt 

med internationell rätt för att sedan analysera skillnader och likheter mellan länderna gällande 

uppsägningstiden för tidsobestämda avtal.  

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa den internationella jämförelsen. De länder vi kommer att jämföra med 

är England och Danmark. England har vi valt eftersom engelska aktieägare har de största 

ägarandelarna i svenska marknadsnoterade aktiebolag i Europa.
8
 En tredjedel av länderna i 

världen har influerats av engelsk rätt
9
 och därför är det av intresse att göra en jämförelse 

mellan Sverige och England. Danmark är särskilt intressant eftersom vi ville göra en 

jämförelse med ett annat nordiskt land. Dansk och svensk avtalsrätt överensstämmer i det 

väsentligaste med varandra och därför anser vi att det vore intressant att se vad som skiljer 

dansk avtalsrätt mot svensk för att kunna dra slutsatser om aktieägaravtalets uppsägningstid. 

  

                                                           
4
 Ramberg, a.a. s. 26. 

5
 Bogdan, Komparativ rättskunskap (2003), s. 18. 

6
 Bogdan, a.a. s. 27. 

7
 Bogdan, a.a. s. 56. 

8
 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____329517.aspx.  

9
 Bogdan, Komparativ rättskunskap (2003), s. 91. 

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____329517.aspx
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1.6 Disposition 

Uppsatsen är upplagd på följande sätt. I kapitel två beskrivs allmänt avtalsformen 

aktieägaravtal och dess ändamål. Därefter ägnas kapitel tre åt att diskutera när avtalsrättsliga 

principer ska tillämpas. I kapitel fyra utreder vi om aktieägaravtalet kan utgöra ett enkelt 

bolag. I kapitel fem sker en internationell utblick där dansk och engelsk rätt behandlas. Sista 

kapitlet utgörs av en sammanfattning av analysen och av våra slutsatser.  
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2 Aktieägaravtal 

2.1 Inledning 

Aktieägaravtal är ett avtal i vilket aktieägare kommer överens om ett aktiebolags verksamhet 

och/eller om dess organ. Avtalet ses som ett komplement till bolagsordningen och kan tecknas 

mellan alla eller en del av aktieägarna i både små och stora bolag. Med små bolag avses 

fåmansbolag samt bolag med en begränsad ägarkrets och med stora bolag avses börsbolag. 

Vanligast är att aktieägaravtal tecknas i mindre aktiebolag, eftersom aktieägarna i de bolagen 

har ett större engagemang och deltagande i verksamheten än vad aktieägare i större bolag har. 

I större aktiebolag är det svårare att teckna aktieägaravtal på grund av det stora ägarantalet 

och där är aktieägarna inte heller speciellt intresserade av bolagets förvaltning, utan de är 

istället framför allt intresserade av att få avkastning på sitt kapital.
10

 Det som regleras i 

aktieägaravtal är till exempel vem som har rätt att disponera över aktierna, hur makten i 

aktiebolaget ska spridas mellan aktieägarna samt hur lön och utdelning ska fördelas mellan 

parterna. En klausul om röstbindning är en av de vanligast förekommande klausulerna i 

aktieägaravtal, med denna regleras kontrollen över bolaget på bolagsstämman och i styrelsen. 

Aktieägaravtal reglerar således aktieägarnas bolagsrättsliga befogenheter och innehåller 

normalt flertalet olika klausuler.
11

 En problematik med aktieägaravtal är att de gränsar mellan 

avtalsrättens och aktiebolagsrättens område, vilket innebär att de inte alltid är förenliga med 

ABL.
12

 Dessutom kan avtalet i en del fall uppfylla kriterierna för enkla bolag och faller då 

under HBL:s reglering.
13

 

2.2 Funktion och ändamål 

Aktieägaravtalets ändamål är att reglera förhållandet mellan aktieägarna. Avtalet har flera 

användningsområden och används ibland som ett föraktieägaravtal för att reglera hur 

aktiebolaget ska bildas, till exempel hur kapital ska tillskjutas och hur ägandet ska fördelas. 

Aktieägaravtal kan även användas för att reglera riskkapitalinvesteringar när aktiebolag bildas 

för att förvärva ett annat bolag eller när ett eller flera företag avtalar om att samverka genom 

ett särskilt bolag.
14

  I ett aktieägaravtal kan aktieägarna reglera det interna samarbetet mer fritt 

än vad de kan i bolagsordningen, eftersom ABL reglerar vad bolagsordningen får och inte får 

innehålla. Aktieägaravtal ger således fler möjligheter för variation än vad bolagsordningen 

gör. På så sätt kan aktieägarna även hålla bolagsordningen så neutral som möjligt, vilket 

                                                           
10

 Stattin och Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal (2008), s. 19–21. 
11

 Kansmark och Roos, Aktieägaravtal (2002), s. 15–16. 
12

 Arvidsson, Aktieägaravtal - särskilt om besluts-och överlåtelsebindningar (2010), s. 14. 
13

 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 17. 
14

 Stattin och Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal (2008), s. 19–20. 
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förenklar eftersom bolagsordningen inte behöver ändras vid till exempel ändrade 

maktkonstellationer i aktiebolaget. Dessutom är bolagsordningen offentlig och detta talar 

också för att ägarna tar in specialregleringen i aktieägaravtalet.
15

   

2.3 Partsstruktur 

Aktieägaravtal kan ses som ett styrinstrument eftersom aktieägarna kan påverka aktiebolaget 

genom avtalet. Normalt ingås aktieägaravtal mellan aktieägarna för att reglera det 

gemensamma förhållandet till bolaget. Ibland ingås avtalet mellan ojämbördiga parter, vilket 

kan leda till problem eftersom den svagare parten får rätta sig efter den starkare parten. 

Aktiebolaget har också en möjlighet att vara part i aktieägaravtalet men även detta kan bli 

problematiskt när avtalet inte har bolagsrättslig verkan
16

, vilket kommer att redogöras för 

nedan
17

. Det är också vanligt förekommande att personer i ledningen och grundaren av 

aktiebolaget är parter i aktieägaravtalet. Vanligast är att avtalet sluts mellan fler än två parter 

vilket kan skapa problem, till exempel när en aktieägare utesluts från avtalet. Den uteslutna 

parten är kanske så betydelsefull att kvarvarande aktieägare kräver att bli utlösta från 

avtalet.
18

 Aktieägaravtalet berör endast de rättssubjekt som uppträder som avtalsparter, avtalet 

har således en subjektiv begränsning. Det har dock förekommit att rättsverkningar för sådana 

som inte deltar i avtalet har uppkommit, men de utomståendes intressen skyddas av de 

aktiebolagsrättsliga reglerna.
19

 

2.4 Innehåll 

Som tidigare nämnts har aktieägare genom aktieägaravtal möjlighet att reglera 

överenskommelser om ett aktiebolags verksamhet eller om dess organ.
20

 Nedan följer ett antal 

klausuler, vilka är vanligt förekommande i aktieägaravtal: 

 Hur parterna i avtalet ska rösta vid bolagsstämma, det kan exempelvis vara hur 

röstningen ska ske angående vinstutdelning, ändringar av bolagsordningen och 

styrelsens sammansättning.
21

 

 Hur styrelsens sammansättning ska se ut, bland annat vilka personer som ska sitta i 

styrelsen, vilka egenskaper dessa personer ska ha och hur många som ska ingå i 

styrelsen.
22

  

                                                           
15

 Kansmark och Roos, Aktieägaravtal (2002), s. 28. 
16

 Stattin och Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal (2008), s. 26–28. 
17

 Se avsnitt 2.7.1. 
18

 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 51–54. 
19

 Ramberg, a.a. s. 40.  
20

 Kansmark och Roos, Aktieägaravtal (2002), s. 15. 
21

 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 88. 
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 Hur styrelsens och bolagsstämmans beslutsförhet ska ske, till exempel krävs, enligt 

8:22 ABL, enkel majoritet bland styrelseledamöterna för att få igenom beslut och 

beslutsförheten kan genom aktieägaravtalet bestämmas på annat sätt.
23

 

 Hur ändringar i ägandet ska regleras, bland annat finns det samtyckes-, hembuds- och 

förköpsklausuler som kan införas i aktieägaravtalet. Enligt samtyckesklausulen måste 

köparen godkännas av bolagsstämman eller av styrelsen för att aktieägaren ska få sälja 

sina aktier till köparen. Förköpsklausulen innebär att en aktieägare först måste erbjuda 

de andra aktieägarna möjligheten att köpa dennes aktier vid en försäljning. Enligt 

hembudsklausulen måste den person som köper aktierna erbjuda de andra 

avtalsparterna att lösa in aktierna, för att köparen ska kunna bli rättmätig ägare.
24

 

 Hur fördelningen av bolagets vinst ska ske, i de fall aktieägarna inte vill dela vinsten 

enligt ABL som stipulerar att alla aktier har lika rätt.
25

 

 Om parterna ska tillskjuta mer kapital till bolaget.
26

 

2.5 Aktiebolag 

Aktieägaravtal tecknas som ovan nämnts av aktieägare i aktiebolag. Det är därför av betydelse 

att redogöra för aktiebolagsformen för att få en bra bakgrundsbild av aktieägaravtalet och 

därmed uppnå en djupare förståelse för avtalsformen. ABL gäller enligt 1:2 3 st ABL för både 

små och stora aktiebolag, trots bolagens skillnader i organisation och ägarstruktur.
27

 Reglerna 

om aktiebolagets organisation syftar till att göra det lättare för bolagets ledning och 

organisation samt att möjliggöra övervakning av ledningens arbete för aktieägarna. De 

viktigaste reglerna utgörs av de som rör ansvarsfördelningen mellan befattningshavarna i 

aktiebolaget, exempelvis vem som har rätt att handla för bolagets räkning enligt 8:37 ABL 

och i vilka fall bundenhet för bolaget kan uppstå genom att någon har handlat utanför sin 

behörighet och/eller befogenhet, 8:42 ABL. 

Enligt ABL ska varje aktiebolag ha ett högsta beslutande organ, ett eller två ledningsorgan 

och ett kontrollerande organ. Publika bolag måste, enligt 8:50 ABL, även ha en verkställande 

direktör som tar hand om den löpande förvaltningen. Det högsta beslutande organet utgörs av 

bolagsstämman som består av bolagets aktieägare. Ledningsorganet består av styrelsen vilka 
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23
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ansvarar för förvaltningen, organisationen och ekonomin i aktiebolaget, 8:4 ABL. Ekonomin 

kontrolleras sedan av revisorerna som utgör det kontrollerande organet enligt 9:3 ABL.
28

  

2.5.1 Börsbolag 

Aktierna omsätts oftast fritt i börsnoterade bolag. Aktieägarna utgörs vanligtvis av 

kontrollaktieägare, som vill uppnå stark kontroll över bolaget eftersom de har stora 

aktieposter i bolaget, samt aktiesparare som har placerat aktier i bolaget för att öka sitt kapital. 

Makten ligger hos kontrollaktieägarna, vilka normalt är stiftare av bolaget, och bolaget styrs 

av dem. Kontrollaktieägarna, i de fall det finns några, innehar som sagt makten över bolaget 

och maktfördelningen förändras inte av det faktum att det kommer in nya aktiesparare.
29

 Det 

är inte lika vanligt med aktieägaravtal i börsbolag som i fåmansföretag och avtalets ändamål 

skiljer sig åt beroende på om det är ett större eller ett mindre bolag som ingår avtalet. De 

större bolagen brukar vanligtvis bara reglera hur problematiska ärenden ska lösas för att 

undvika att en konflikt uppstår.
30

 

2.5.2 Fåmansbolag 

Vanligast är att aktieägaravtal tecknas i mindre bolag där aktieägarna strävar efter att sprida 

makten mellan sig, till skillnad från de stora bolagen där endast kontrollaktieägarna innehar 

makten. Skälen till användandet av aktieägaravtal i mindre bolag är för att uppnå en 

maktspridning mellan aktieägare för att alla ska kunna få inflytande och insyn i bolaget. I 

fåmansbolag är aktierna onoterade och är normalt fördelade på ett litet antal aktieägare som 

ofta deltar aktivt i verksamheten i bolaget. Aktieägarna i fåmansbolagen har många gånger 

gått in med mycket kapital och är vanligtvis anställda i bolaget, därmed har aktieägarna ett 

stort intresse av att ha inflytande och insyn i förvaltningen.
31

 Det finns ett flertal problem med 

fåmansbolag som bör uppmärksammas, till exempel har en minoritetsägare svårare än en 

majoritetsägare att få inflytande i bolaget eftersom beslut på bolagsstämman avgörs av de med 

flest röster. Dessutom är aktieägarna i fåmansbolagen beroende av att bolaget sköts på ett bra 

sätt, eftersom de annars har svårt att sälja sina aktier till ett bra pris. Genom aktieägaravtal kan 

aktieägarna sprida makten mellan sig genom att avtala bort majoritetsregeln för beslut och val 

på bolagsstämma och därmed kan även en minoritetsaktieägare få inflytande över 
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 Stattin och Svernlöv, Introduktion till aktieägaravtal (2008), s. 15–16. 
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förvaltningen i bolaget.  Samtidigt kan aktieägarna genom avtalet tillse att inga utomstående 

kan komma in i bolaget okontrollerat.
32

  

2.6 Bolagsordning 

Bolagsordningen är som ovan nämnts offentlig och vanligtvis neutralt hållen, därför tas 

precisa bestämmelser angående aktiebolaget och aktieägarna istället upp i ett aktieägaravtal. 

Bolagsordningen måste dock inte vara neutralt hållen utan den kan innehålla bestämmelser 

som vanligtvis återfinns i aktieägaravtal. Detta är dock inte alltid möjligt när vissa 

bestämmelser inte tillåts att tas med i bolagsordningen på grund av att de strider mot ABL, till 

exempel får börsbolags bolagsordning inte innehålla förköpsklausuler eller 

samtyckesklausuler enligt 4:18 och 4:8 ABL. Det är skillnad mellan bolagsordningens och 

aktieägaravtalets rättsverkningar. Bolagsordningen har starkare rättslig genomslagskraft än ett 

aktieägaravtal eftersom det i vissa situationer råder osäkerhet angående aktieägaravtalets 

rättsverkningar gentemot bolaget. De olika regleringarna i aktieägaravtalet och 

bolagsordningen kan medföra risk för att det inte råder överensstämmelse mellan dem.  

Aktieägaravtal är speciellt gynnsamma för de aktieägare som inte har makt att ändra eller 

anpassa bolagsordningen. Avtalet kan även tecknas innan bolagets bildande, vilket är 

fördelaktigt när regler om bolagets bildande inte går att reglera i bolagsordningen eftersom 

den utformas först efter denna tidpunkt.
33

 

2.7 Aktieägaravtalets rättsverkningar 

En allmän uppfattning angående aktieägaravtal är att avtalet binder parterna men att det inte 

är bindande gentemot aktiebolaget. Denna uppfattning beror på att avtalsrätten och 

aktiebolagsrätten utgör två skilda rättsområden med var sin separationsprincip.
34

 

2.7.1 Aktiebolagsrättens separationsprincip 

Den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen innebär att avtal, vilka inte är förenliga med 

aktiebolagsrätten, aldrig kan få bolagsrättsliga verkningar. Exempelvis kan ett aktieägaravtal, 

vilket reglerar hur rösträtten ska utövas i styrelsen, inte få bolagsrättsliga verkningar. 

Huruvida parterna är bundna av aktieägaravtalet när avtalet inte får bolagsrättslig verkan är 

oklart eftersom detta inte är lagreglerat och denna fråga avgörs vanligen med hjälp av 

avtalsrättsliga principer. Överlåtelsebegränsningar av aktier är ett exempel på villkor som inte 
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kan få bolagsrättslig verkan men som har verkan mellan parterna.
35

 Lagrådet anser att det 

faktum att avtalade överlåtelsebegränsningar saknar verkan mot bolaget borde lagregleras, för 

att undvika eventuella missförstånd om att överlåtelsebegränsningar saknar verkan mellan 

parterna.
36

 Lagstiftaren håller inte med Lagrådet och anser att eftersom frågan om parterna är 

bundna av aktieägaravtalet är en avtalsrättslig fråga bör den inte regleras i ABL, speciellt på 

grund av att aktieägaravtalet inte är gällande gentemot bolaget. Lagstiftaren menar även att en 

reglering av överlåtelsebegränsningar kan leda till risker eftersom motsatsslut då skulle kunna 

dras i andra delar av ABL och därmed kan aktieägare och andra personer tro att 

aktieägaravtalet kan medföra rättsliga verkningar gentemot bolaget.
37

 Aktieägaravtal kan 

således inte få bolagsrättslig genomslagskraft utan stöd i lag och det motiveras främst av 

behovet av att skydda nya och befintliga aktieägare, vilka inte ingår i avtalet, för att deras 

rättigheter inte ska inskränkas. Ett annat skäl, som diskuterats i doktrin, mot att reglera 

aktieägaravtalets bolagsrättsliga verkan i lag är att aktiebolaget har grundats genom reglerna i 

ABL. Genom att avtala bort ABL:s regler i aktieägaravtalet skulle ett kringgående av reglerna 

ske. Kringgåendet skulle innebära en risk för att bolagen inte längre skulle ses som enhetliga 

och därmed inte vara en förutsebar bolagsform.
38

  

2.7.2 Avtalsrättens separationsprincip 

Avtalsrättens separationsprincip är problematisk eftersom den inte tar hänsyn till 

begränsningarna av avtalsfriheten som återfinns i aktiebolagsrätten. Aktieägaravtal som 

strider mot ABL medför, som ovan nämnts, att avtalet inte kan få bolagsrättsliga verkningar. 

Det finns även situationer där aktieägaravtal inte ens bör vara giltigt mellan parterna, sådana 

situationer är bland annat när avtalet strider mot tvingande regler i ABL, ofta 

kapitalskyddsregler. Vore avtalet i dessa situationer giltigt mellan parterna skulle det kunna 

medföra ett sämre skydd för externa intressen, exempelvis för borgenärer. I de fall en 

bestämmelse i aktieägaravtalet strider mot ABL och de andra bestämmelserna är fullt tillåtna 

behöver det inte innebära att hela avtalet ska ogiltigförklaras. En avtalspart är aldrig tvungen 

att följa bestämmelser i aktieägaravtal som strider mot ABL och kan därför inte bli anklagad 

för kontraktsbrott i de fall denna väljer att inte medverka till överträdelser av lagen. 
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Kontraktsbrottspåföljder, exempelvis skadestånd, kan således i de fallen inte utdömas till en 

part som hävdar att ett kontraktsbrott har skett.
39

 

Frågan om verkningarna av aktieägaravtal är sparsamt prövade i rättspraxis, dock har Högsta 

domstolen (HD) i en nyligen meddelad dom, NJA 2011 s. 429, berört frågan angående 

aktieägaravtalets rättsverkningar gentemot bolaget och dess rättsverkningar mellan parterna. 

Fallet kallas svenska Mineral-målet och handlar om verkningarna av ett aktieägaravtal vid 

tvångsinlösen av minoritetsaktier där rätten till tvångsinlösen avtalats bort. HD kom fram till 

att inlösenrätt förelåg, trots regleringen i aktieägaravtalet, och anförde motiveringen att rätten 

till tvångsinlösen är en rättighet enligt ABL. Syftena med lagen skulle falla bort om det vore 

möjligt att reglera en sådan inskränkning i ett aktieägaravtal och aktieägaravtalet fick således 

inte bolagsrättslig verkan. Dock ansåg domstolarna att överlåtelsebegränsningar är bindande 

mellan parterna.  
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3 Avtalsrättsliga principer 

3.1 Inledning 

Avtal är en överenskommelse mellan två eller flera rättssubjekt och uppkommer genom den 

klassiska avtalsmodellen om anbud och accept, vilket innebär att avtalet sluts i två led 

(löftesprincipen). En annan viktig avtalsrättslig princip är pacta sunt servanda vilken betyder 

att avtal ska hållas. Principen grundar sig på parternas avtalsfrihet som innebär att parterna 

fritt får avtala om vad de vill. Eftersom avtalsfriheten för parterna är stor ska de också kunna 

hålla sig till avtalet. Genom rättshandlingen uppkommer rättigheter och skyldigheter mellan 

parterna och de har således en plikt att uppträda lojalt mot varandra (lojalitetsplikt). För 

avtalets giltighet gäller allmänna avtalsregler.
40

 Den gemensamma partsavsikten har stor 

betydelse vid tolkningen av avtalet eftersom den är av stor vikt när innehållet ska fastställas. 

Vid en uppkommen tvist förekommer det ofta ingen gemensam partsavsikt och parterna 

menar många gånger att denna inte förelåg ens vid avtalets ingående. Innehållet i avtalet 

måste i de fallen bestämmas genom att se på exempelvis ordalydelsen i avtalet, vad som gäller 

enligt lag, ändamålet med avtalet eller handelsbruk.
41

 

3.2 Avtalslagen 

Aktieägaravtal återfinns inte i någon lag och har således ingen legaldefinition, vilket medför 

att avtalen kan se väldigt olika ut. AvtL som är den allmänna lagen för avtal är, tillsammans 

med texten i avtalet, en av de viktigaste rättskällorna för aktieägaravtal.  

3.3 Ingående och ändring 

Det finns inga uppställda formkrav för aktieägaravtal och de kan således ingås både 

skriftligen och muntligen. Skriftliga avtal är vanligast eftersom det är svårt att bevisa att det 

skett en muntlig överenskommelse och vad som sagts i denna. Många gånger växer 

aktieägaravtal fram genom förhandlingar och det är då svårare att säga när parterna blir 

bundna av avtalet. I de fall avsikten är att förhandlingarna ska leda till ett avtalsutkast 

föreligger inte avtalsbundenhet förrän avtalet har undertecknats. Aktieägaravtal som 

förhandlats fram stegvis kan således avslutas under förhandlingarna och innan avtalet 

undertecknats. En part som vill göra gällande att ett avtal har träffats innan undertecknandet 

har tung bevisbörda.
42

 I de fall nya aktieägare ska tillträda aktieägaravtalet brukar parterna 
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teckna ett nytt avtal och ha det ursprungliga aktieägaravtalet som bilaga. Ett alternativ är att 

de nya aktieägarna ansluter sig direkt till det ursprungliga avtalet, dock är det inte lika vanligt.  

Ändring av aktieägaravtal kan endast ske om alla parter är överens om ändringen. En part kan 

inte tvingas att godta en ändring och i de fall en part inte går med på ändringen kan de övriga 

parterna teckna ett kompletterande aktieägaravtal. Detta kan dock leda till problem eftersom 

det ursprungliga avtalet kan sluta gälla och ge parten, vilken inte gick med på ändringen, rätt 

till exempelvis skadestånd för avtalsbrott. För att undvika konflikter vid ändring är det 

fördelaktigt att i aktieägaravtalet ange hur avtalet kan ändras.
43

 

3.4 Avtal slutna på obestämd tid 

I de fall det inte anges någon bestämd avtalstid för aktieägaravtalet gäller avtalet tills vidare. 

Enligt avtalsrättsliga principer kan ett avtal, om det inte angetts någon tid för hur länge avtalet 

ska gälla, sägas upp med skäligt varsel.
44

 Anledningen till att det endast kan sägas upp med 

skäligt varsel och inte med direkt upphörande är att den andra parten i avtalet ska hinna 

förbereda sig på att avtalet kommer att upphöra. Dock är det inte fastslaget vad som är skäligt 

varsel men i rättspraxis går det att utläsa att tiden för att säga upp ett tillsvidareavtal blir 

längre om avtalet varat under en längre tid. 

En möjlighet är att göra en analogi från en annan lag, exempelvis HBL, kommissionslagen 

(2009:825) eller från lagen (1991:351) om handelsagentur. Enligt 2:24 HBL kan avtal sägas 

upp när som helst och uppsägningstiden är sex månader om inte annat har avtalats. Enligt den 

gamla kommissionslagen var uppsägningstiden maximalt tre månader medan den nya 

kommissionslagen i 33 § stipulerar att uppsägningstiden är en månad under det första året 

som uppdraget pågår och sedan förlängs den med en månad per år, fram tills att 

uppsägningstiden är sex månader. Detsamma gäller för handelsagenturlagen. Således är den 

maximala uppsägningstiden sex månader enligt de tre lagarna, dock är det inte en självklarhet 

att göra analogier från dem för att bestämma uppsägningstiden för aktieägaravtal.
45

 

3.4.1 NJA 2009 s. 672 

NJA 2009 s. 672 rörde frågan om ett på obestämd tid slutet återförsäljningsavtal mellan 

Malmbergsbagaren och Allbröd, som i sin tur sålde brödet vidare till affärer. Samarbetet 

pågick i sju år tills Malmbergsbagaren, med en veckas varsel, sade upp det muntligt ingångna 

avtalet. Parterna hade inte kommit överens om någon uppsägningstid och i sådana fall sägs 
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avtalet upp med skälig uppsägningstid eller direkt utan någon uppsägningstid. Eftersom det 

inte finns någon lag för denna typ av avtal hade det även varit möjligt att göra en analogi från 

någon annan lag. Tingsrätten (TR) valde att varken göra en analogi eller att ta hänsyn till 

lojalitetsplikten och fann att en vecka var skälig uppsägningstid. TR diskuterade innebörden 

av lojalitetsplikten och kom med hjälp av doktrin fram till att denna är särskilt framträdande 

vid varaktiga avtal. Dock ansåg TR att lojalitetsplikten inte kunde medföra en längre 

uppsägningstid än den vecka som Malmbergsbagaren sagt upp avtalet med på grund av att 

parterna inte hade tecknat något skriftligt avtal och att de var oense om samarbetet.  

HovR i sin tur diskuterade avtalets varaktighet, om lojalitetsplikt förelåg och om samarbetet 

skulle ses som ett agentliknande förhållande. De ansåg att Allbröd hade anlitats som en agent 

och därmed skulle en analogi från handelsagenturlagen och kommissionslagen vara möjlig. 

Lagarna reglerar bland annat tidsobestämda avtal, för agenter och kommissionärer, och 

stipulerar en maximal uppsägningstid på sex respektive tre månader. HovR kom även fram till 

att avtalet var av varaktig karaktär och att parterna haft ett nära samarbete. Samarbetet innebar 

att lojalitetsplikt förelåg mellan parterna och att de därmed skulle visa hänsyn till varandra. 

För att en part inte ska lida skada vid en parts frånträdande bör skälig uppsägningstid iakttas. 

HovR kom fram till att en skälig uppsägningstid om tre månader förelåg.  

HD ansåg istället att det var fråga om ett ensamåterförsäljaravtal och för dessa avtal finns ett 

standardavtal (EÅ 04) som reglerar en uppsägningstid på sex månader för avtal, vilka är 

ingångna på minst två år. EÅ 04 påminner om handelsagenturlagen och därför ansåg HD att 

en analogi från handelsagenturlagen eventuellt skulle vara möjlig. Enligt 1 § 

handelsagenturlagen tillämpas den på någon som i näringsverksamhet har avtalat med annan 

att för dennes räkning självständigt verka för försäljning av varor genom att ta upp anbud till 

huvudmannen. HD konstaterade att det inte var fråga om ett handelsagenturavtal i och med att 

Allbröd sålde vidare Malmbergsbagarens bröd i eget namn. HD hänvisade till att det finns 

bestämmelser om uppsägningstid för avtal ingångna på obestämd tid i HBL, i 

kommissionslagen och i handelsagenturlagen. De hänvisade även till transnationella principer, 

till exempel DCFR, som bland annat tillämpas när skälig uppsägningstid ska fastställas. Enligt 

DCFR avgörs den skäliga tiden beroende på olika faktorer som berörs nedan
46

. HD gjorde inte 

någon direkt analogi av handelsagentur- eller kommissionslagen i sin bedömning och 

fastställde HovR:s dom om tre månaders uppsägningstid för ett sjuårigt återförsäljaravtal. HD 
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lade vid bedömningen vikt vid om det enkelt går att skaffa liknande uppdrag samt om den part 

som blev uppsagd skulle få kompensation. Hur lång uppsägningstiden blir beror följaktligen 

på dessa omständigheter. En anledning till att HD kom fram till tre månaders uppsägningstid 

och inte längre var att Malmbergsbagaren var ett litet lokalt företag och att Allbröd i sin tur 

ingick i en stor koncern.  

3.4.2 Transnationella principer 

De transnationella principerna ger stöd för den skäliga uppsägningstiden. Det finns ett flertal 

sådana principer, vilka har utarbetats inom förmögenhetsrätten. De vanligast förekommande 

är UNIDROIT Principles for International Commercial Contracts (UPICC), Principles of 

European Contract Law (PECL) och Draft Common Frame of Reference (DCFR). UPICC kan 

tillämpas världen över medan PECL och DCFR är utformade för europeisk kontraktsrätt. Det 

kan diskuteras huruvida de kan kallas principer eftersom de främst består av regler och inte av 

principer. UPICC och PECL kan liknas vid de svenska lagarna för avtal och skuldebrev 

medan DCFR:s innehåll bland annat kan jämföras med köplagen, kommissionslagen samt 

handelsagenturlagen. DCFR, som domstolen berörde i rättsfallet ovan, stipulerar i IV. E. - 

2:302 en fri uppsägningsrätt för avtal ingångna på obestämd tid, dock ska den uppsägande 

parten iaktta en skälig uppsägningstid. Denna regel är ämnad för avtal i 

distributionsförhållanden vilka innehåller franchising, handelsagentur och återförsäljning.
47

 

Den skäliga tiden beror enligt DCFR på avtalets längd, hur stora investeringar som gjorts, 

omställningstid samt handelsbruk. Principen förespråkar en rimlig uppsägningstid på en 

månad för varje år som avtalet har varat, men maximum 36 månader.
48

 Likt DCFR reglerar 

även UPICC i artikel 5.1.8 och PECL i artikel 6:109 uppsägningstiden för avtal ingångna på 

obestämd tid. UPICC relaterar skäligt varsel till principen om att parterna i ett avtal inte ska 

vara bundna till avtalet för evigt och här beror den skäliga tiden på hur länge avtalet har varat, 

hur viktigt aktieägaravtalet är för aktieägarna med tanke på deras aktieägande i bolaget samt 

vilken tid som behövs för en part att hitta en ny part att ingå aktieägaravtal med om det är 

syftet.
 
Omständigheterna som ska beaktas enligt UPICC kan liknas vid de som DCFR ställer 

upp. PECL anger inte vilka omständigheter som ska beaktas utan vägledning får istället sökas 

i UPICC eller DCFR. Munukka för en diskussion angående principernas tillämplighet och 

nämner att DCFR, UPICC och PECL kan åberopas i svenska domstolar, trots att de som 

utformat principerna inte har fått i uppdrag att vara lagstiftare. Åberopning kan ske eftersom 
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grundarna till principerna är experter med hög status inom sitt område och principerna har 

utarbetats av dem tillsammans.
49

 

Således går det inte att utläsa något precist gällande den skäliga uppsägningstiden, men den 

blir troligtvis längre desto längre tid avtalet har varat. Det överensstämmer även med HD:s 

argumentation i NJA 2009 s. 672. Vanligtvis finns det inte anledning att medge en alltför lång 

uppsägningstid eftersom en part i ett aktieägaravtal inte kan göra speciellt mycket åt de 

skadeverkningar som kan uppstå genom avtalets upphörande.
50

  

Ramberg tror att en kortare uppsägningstid, än den HD kom fram till i NJA 2009 s. 672, kan 

vara aktuell i de fall den uppsagde parten får ersättning som täcker kostnader som kan uppstå 

på grund av en kortare uppsägningstid. Hon anser även att denna typ av avtal inte borde 

medgivas längre uppsägningstid än sex månader, såvida annat inte har avtalats, på grund av 

att den längsta uppsägningstiden enligt HBL, kommissionslagen och handelsagenturlagen är 

sex månader. Vidare bedömer hon att ovan nämnda rättsfall är betydelsefullt vid andra 

varaktiga samarbetsavtal, vilka är slutna på obestämd tid. Har parten som blev uppsagd haft 

stora investeringskostnader och övriga kostnader kan det leda till en längre uppsägningstid 

och tvärtom.
51

 

3.4.3 Analys 

Som ovan nämnts gäller skälig uppsägningstid när avtal har ingåtts på obestämd tid och vad 

som menas med skälig tid är inte klart. Eftersom den skäliga uppsägningstiden inte är 

lagstadgad och när det saknas rättspraxis gällande aktieägaravtalets uppsägningstid kan det bli 

problematiskt när tiden ska bestämmas. Rättsfallet NJA 2009 s. 672, gällande den skäliga 

uppsägningstiden för ett långvarigt samarbetsavtal, anser vi vara relevant även för 

aktieägaravtal eftersom det är ett samarbetsavtal. Det finns inte heller någon rättspraxis 

gällande tidsobestämda aktieägaravtals uppsägningstid. I fallet är TR:s domskäl och domslut 

enligt oss särskilt intressant eftersom det skilde sig markant åt från både HovR:s och HD:s 

argument. Det som kan diskuteras är hur väl underbyggda respektive instans argument för 

domsluten är. 

TR diskuterade endast innebörden av lojalitetsplikten och kom fram till att en vecka var skälig 

uppsägningstid. TR:s argument tycker vi är vaga eftersom en lojalitetsplikt alltid torde 
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föreligga mellan parterna i avtalsförhållanden, särskilt i detta fall när samarbetet pågått i sju 

år. Vi finner det även märkligt att TR inte diskuterade möjligheten att göra en analogi från 

exempelvis handelsagenturlagen som anger en uppsägningstid på maximalt sex månader, 

vilket skiljer sig markant från den vecka som TR ansåg vara tillräcklig uppsägningstid. 

HovR i sin tur resonerade om avtalets varaktighet, om lojalitetsplikt förelåg och om 

samarbetet skulle ses som ett agentliknande förhållande. HovR kom fram till en skälig 

uppsägningstid på tre månader. HovR:s argument är enligt oss mer underbyggda eftersom de 

stödjer sig på lagar, principer och doktrin till skillnad mot TR som endast diskuterade om 

lojalitetsplikt förelåg. Dessutom tog HovR, till skillnad från TR, hänsyn till andra närliggande 

lagar vilka reglerar tidsobestämda avtal och att de kan vara möjliga att göra en analogi från. 

De tog även hänsyn till den skada Allbröd lidit på grund av att avtalet sades upp med en 

veckas varsel.  

HD resonerade i princip likadant som HovR men diskuterade även om EÅ 04 och 

transnationella principer, exempelvis DCFR, kunde vara tillämpliga. HD tillämpade inte 

reglerna i DCFR om att uppsägningstiden ska vara en månad per avtalsår, dock tog HD viss 

hänsyn till de faktorer som nämns i DCFR men följde dem inte fullt ut. Vi anser att det är 

märkbart att både HovR och HD diskuterade de lagar som kunde vara möjliga att göra en 

analogi från men att båda sedan dömde en kortare uppsägningstid än vad lagarna förespråkar. 

HD tillämpade inte heller EÅ 04 trots att det var fråga om ett ensamåterförsäljaravtal. 

Uppsägningstiden blev i både HovR och HD tre månader oaktat att handelsagenturlagen, EÅ 

04 och HBL har en uppsägningstid på sex månader medan DCFR förespråkar en 

uppsägningstid på sju månader i de fall samarbetet pågått i sju år. 

Vår åsikt är att TR:s argumentation inte var tillräcklig men att HovR och HD hade mer 

underbyggda argument eftersom de hade beaktat fler omständigheter än TR. Dock saknar vi 

en motivering till varför uppsägningstiden bestämdes till tre månader och inte till sex månader 

som lagarna, vilka är möjliga att göra analogi från, stipulerar. Vi anser, eftersom det saknas 

lagstiftning på området, att en analogi från handelsagenturlagen skulle vara möjlig. 

Malmbergsbagaren, huvudmannen, bakade brödet som Allbröd sedan marknadsförde, sålde 

vidare och distribuerade i eget namn. Kriterierna i handelsagenturlagen uppfylls inte helt 

eftersom Allbröd sålde brödet i eget namn, men en analogi torde ändå vara möjlig. En annan 

möjlighet är att göra en analogi från HBL om förhållandet mellan parterna kan ses som ett 
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enkelt bolag. Kriterierna
52

 för enkla bolag är att avtal ska finnas, att det ska finnas ett 

gemensamt ändamål samt att parterna är förpliktade att verka för ändamålet. Allbröd och 

Malmbergsbagaren hade ingått ett muntligt avtal, de hade ett gemensamt ändamål eftersom de 

hade ett vinstsyfte och de var troligtvis förpliktade att verka för ändamålet. Eftersom det hade 

varit möjligt att göra en analogi finner vi att uppsägningstiden borde blivit sex månader enligt 

2:24 HBL och 24 § handelsagenturlagen. HovR och HD gjorde ingen direkt analogi men 

diskuterade ändå uppsägningstiderna i lagarna för att komma fram till en skälig tid. Skälet HD 

angav för tre månaders uppsägningstid var att Allbröd var en stor koncern medan 

Malmbergsbagaren var ett lokalt mindre företag. Detta skäl anser vi inte vara tillräckligt 

eftersom det bara är ett skäl som talade för en kortare uppsägningstid medan de andra skälen 

talade för en längre uppsägningstid. HovR å sin sida hade direkt inga skäl till varför 

uppsägningstiden bestämdes till tre månader och även deras skäl talade för en längre 

uppsägningstid. Vi anser således att varken HovR eller HD har angett tillräckliga skäl för 

varför den skäliga uppsägningstiden för ett sjuårigt samarbetsavtal blev tre månader. Varför 

kom de fram till att uppsägningstiden skulle bli kortare än de sex månader som HBL och 

handelsagenturlagen förespråkar för femåriga agentavtal, när avtalet i detta fall till och med 

varat i sju år?  

Omständigheter, enligt oss, som talar för en längre uppsägningstid i fallet än den HD kom 

fram till är att det tog sex månader för Allbröd att hitta en ny leverantör av färskt bröd som 

klarade av att leverera samma mängd bröd som Malmbergsbagaren gjorde. Även kostnader 

som Allbröd lagt ned på marknadsföring för Malmbergsbagaren och badwillen som uppstod 

genom att Allbröd inte kunde leverera färskt bröd under en period, anser vi tala för en längre 

uppsägningstid. Ytterligare argument för att uppsägningstiden borde vara längre än tre 

månader är lojalitetsplikten som förelåg mellan parterna. Enligt oss uppträdde 

Malmbergsbagaren inte lojalt mot Allbröd när de sade upp avtalet med en veckas varsel. 

Lojalt hade varit att ge dem skälig uppsägningstid för att de skulle kunna hitta en ny 

leverantör av färskt bröd för att minimera skadan för Allbröd. Vi anser att skälig 

uppsägningstid torde vara sex månader för att det tog ungefär sex månader för Allbröd att 

komma igång med försäljningen av färskt bröd igen. Vår sammantagna bedömning av ovan 

nämnda lagar och principer är att uppsägningstiden bör vara sex månader eftersom 

handelsagenturlagen och HBL stipulerar en uppsägningstid på sex månader, DCFR en 

uppsägningstid på sju månader och att en lojalitetsplikt förelåg mellan parterna. En längre 
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uppsägningstid vore för Allbröd att föredra eftersom badwill och onödiga kostnader, 

exempelvis marknadsföringskostnader, då kunde undvikits. Dock är det inte fördelaktigt för 

Malmbergsbagaren med en längre uppsägningstid eftersom denna skulle få höga kostnader i 

ytterligare tre månader. Trots vissa nackdelar för Malmbergsbagaren och trots att Allbröd var 

en stor koncern anser vi att lagarna och principerna ger skäl för sex månaders uppsägningstid. 

Malmbergsbagaren var trots allt Allbröds enda leverantör av färskt bröd. Vi instämmer också 

med Ramberg om att en kortare uppsägningstid skulle kunna vara möjlig om Allbröd fått 

ersättning för de kostnader och badwill som uppstod i samband med uppsägningen av avtalet. 

3.5 Avtal slutna på bestämd tid 

Parter önskar många gånger att ingå aktieägaravtal på bestämd tid eftersom oförutsedda 

uppsägningar då inte kan ske. Aktieägaravtal ingås ofta för en längre tid och det skulle kunna 

bli ofördelaktigt för en avtalspart om avtalet har en kort uppsägningstid. Har parterna bestämt 

en avtalstid gäller avtalet fram till den tidpunkten. Avtalet kan då endast upphöra tidigare om 

det är oskäligt att avtalet fortsätter eller om ett avtalsbrott medför hävning av avtalet. Det kan 

vara svårt att ange en tidpunkt för hur länge avtalet ska gälla och i vissa fall kan det istället 

anges att avtalet gäller så länge parterna är aktieägare i bolaget. Rambergs åsikt är att bestämd 

tid inte måste utgöras av ett precist datum utan hon anser att en händelse som specificerats i 

avtalet och som är lätt att se när den inträffar är detsamma som att en bestämd tid har angetts. 

Således kan en aktieägare inte säga upp avtalet som om det vore ingånget på obestämd tid.
53

  

Det föreligger dock oenighet om det måste anges en bestämd tid för hur länge avtalet ska 

gälla. Lindskog och Fagerlund tycker att en koppling till parternas aktier i bolaget är en för 

vag formulering för avtalets längd.
 
De anser att den vaga formuleringen leder till att avtalet 

inte är ingånget på bestämd tid och att det för det krävs ett specificerat datum. Lindskog anser 

att aktieinnehavet inte ska kunna leda till avtalets upphörande eftersom det inte är förenligt 

med 2:25 HBL. Enligt lagrummet krävs det en viktig grund för att säga upp avtalet och därför 

bedömer han att sådana avtal borde ses som slutna på obestämd tid.
54

 

3.5.1 Våra åsikter 

Vi anser att en koppling till aktieinnehavet inte är en för vag formulering utan snarare 

tvärtom. Det är enkelt att avgöra om en person har aktier i bolaget eftersom alla aktieägare är 

registrerade i en aktiebok enligt 5:1 ABL. 5:9 ABL stipulerar att en ny aktieägare ska föras in 
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i aktieboken om denne kan visa upp ett aktiebrev eller något annat som styrker förvärvet. En 

koppling till aktieinnehavet hävdar vi således utgöra en bestämd tid och dessutom kan en 

aktieägare som säljer sina aktier inte längre vara part i aktieägaravtalet.  

3.6 Upphörande 

I de fall inlösen av aktier inte har skett står parterna i aktieägaravtalet kvar som ägare i 

aktiebolaget vid avtalets utgång. Det faktum att ägarna är kvar i bolaget efter avtalets 

upphörande kan vara problematiskt om det uppstått problem med samarbetet mellan dem. 

Dock är det inte alltid så lätt för en aktieägare att sälja sina aktier om det rör sig om ett litet 

bolag. Ett sätt att komma från problemet är att göra en överenskommelse mellan parterna i 

aktieägaravtalet om att en eller flera av parterna på bolagsstämman röstar för att en likvidation 

av bolaget ska ske. Denna röstning ska ske under uppsägningstiden och innan 

aktieägaravtalets upphörande. En likvidation av bolaget kanske inte alltid är den bästa 

lösningen men kan ändå vara fördelaktigare än en situation med kvarstående aktieägare som 

inte vill samarbeta.
55

  

3.7 Påföljder vid aktieägaravtalsbrott 

Vid avtalsbrott av ett aktieägaravtal tillämpas påföljderna enligt AvtL eftersom 

aktieägaravtalet inte regleras i speciallagstiftning. Utgångspunkten är det positiva 

kontraktsintresset vilket innebär att den som lidit skada på grund av ett avtalsbrott ska sättas i 

samma ekonomiska ställning som om avtalsbrottet inte hade skett. I de fall påföljderna av ett 

avtalsbrott är alltför hårda kan jämkning ske enligt oskälighetsregeln i 36 § AvtL.
56

  

3.7.1 Fullgörelse 

Fullgörelse är en lämplig påföljd vid aktieägaravtalsbrott när det är svårt eller inte går att 

beräkna den ekonomiska skadan av brottet. Denna påföljd är också fördelaktig när en part inte 

fullgör sitt åtagande enligt aktieägaravtalet eftersom den andra parten kan kräva fullgörelse av 

denna. Skulle fullgörelsen innebära mycket besvär eller väldigt mycket kostnader kan en part 

komma undan från denna skyldighet och behöver således inte fullgöra avtalet.
57

 

3.7.2 Hävning  

En part har enligt AvtL rätt att häva avtalet vid ett väsentligt avtalsbrott, vilket innebär att 

prestationsskyldigheterna för båda parterna upphör. Aktierna i bolaget kvarstår även om 

aktieägaravtalet hävs, därmed är ägandet i bolaget detsamma även efter hävningen. Innefattar 

                                                           
55

 Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken (2011), s. 153. 
56

 Ramberg, a.a. s. 123. 
57

 Ramberg, a.a. s. 123–124. 



27 
 

aktieägaravtalet många parter och om någon av dem gör sig skyldig till avtalsbrott vill de 

övriga parterna oftast att aktieägaravtalet ska fortsätta gälla och de kan då se till att endast den 

avtalsbrytande parten utesluts ur avtalet.
58

  

3.7.3 Inlösen och likvidation 

Ibland är inlösen av aktier den enda rimliga lösningen vid ett avtalsbrott. Ofta uppstår 

avtalsbrott på grund av problem med samarbetet mellan parterna, samarbetsproblemen kan 

vara svåra att lösa och det kan i dessa fall vara fördelaktigt om en part tar över alla aktier. 

Inlösen av den part som bryter mot aktieägaravtalet är ofta reglerat i avtalet och parterna som 

löser in aktierna brukar vanligtvis få rabatt. En part som utsatts för avtalsbrott kan ha rätt att 

kräva en likvidation av aktiebolaget genom att övriga parter röstar för det på bolagsstämman. 

I aktieägaravtalet finns då en klausul om rätt till likvidation för den part som utsatts för 

avtalsbrottet.
59

 

3.7.4 Skadestånd 

Det är vanligt att avtalsbrott av ett aktieägaravtal åsätts skadestånd. Skadeståndsbestämningen 

är i många fall problematisk eftersom det kan vara svårt att visa hur stor skadan är samt att 

bevisa att den skadelidande lidit ekonomisk skada på grund av avtalsbrottet. Domstolar 

tillämpar ofta en skönsmässig bedömning av skadeståndets storlek och det innebär att de 

uppskattar skadan till ett skäligt belopp.
60

 

3.7.5 Vite  

Vite är ofta en fördelaktig påföljd, beroende på vitesbeloppet, eftersom summan av vitet är 

förutbestämt i avtalet och det behöver således inte tas någon hänsyn till avancerade 

beräkningar av skadeståndet. Viten kan i vissa fall, om de skulle vara oskäligt höga eller låga, 

jämkas. Ibland kan det vid tillämpningen av en vitesklausul vara oklart huruvida skadestånd 

utöver vitet är möjligt. Viktigt är därför att ange hur vitet förhåller sig till 

skadeståndspåföljden.
61
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4 Enkelt bolag   

4.1 Bildandet 

Det enkla bolaget är skapat för primitiv eller temporär samverkan och det finns ingen rättslig 

gräns kring de verksamheter som kan drivas i enkla bolag. När det inte finns någon gräns kan 

således även mer komplicerade verksamheter drivas som enkla bolag. I propositionen
62

 till 

HBL skriver bolagskommittén att exempelvis entreprenadskonsortier kan behandlas som 

enkla bolag.  Idag byggs till exempel citybanan i Stockholm genom ett 

entreprenadskonsortie
63

 och kan därmed utgöra ett enkelt bolag. Bolaget uppstår när en 

samverkan, i bolagsform, inte registrerats som aktiebolag eller handelsbolag. En skillnad blir 

således att bolagsmännen är medvetna om när de bildar ett handelsbolag, eftersom det krävs 

registrering, medan det enkla bolaget kan bildas överraskande genom att bolagsmännen 

endast har ingått ett avtal. Bildandet av det enkla bolaget sker när avtalet sluts eller från och 

med den tidpunkt som bestämts i avtalet, men det kan även bildas genom konkludent 

handlande. Det finns i stort sett inga begränsningar i rätten att bilda ett enkelt bolag, såväl 

fysiska som juridiska personer och svenska som utländska rättssubjekt kan bilda ett sådant 

bolag.
64

  

4.2 Rekvisit  

Rekvisiten för att ett enkelt bolag ska uppstå återfinns delvis i 1:3 HBL och i bolagsrättslig 

doktrin. För att ett enkelt bolag ska uppstå krävs (1) avtal, (2) kvalificerat gemensamt 

ändamål och (3) förpliktelse att verka för ändamålet.
65

 

4.2.1 Avtal 

Avtal är en överenskommelse mellan två eller flera rättssubjekt och uppkommer genom den 

klassiska avtalsmodellen om anbud och accept. Genom rättshandlingen uppkommer 

rättigheter och skyldigheter mellan parterna.
66

 

4.2.2 Gemensamt ändamål 

I propositionen till 1895 års HBL förklarade äldre bolagskommittén att med bolag menas en 

sammanslutning som är grundad på avtal till ett vinnande av ett gemensamt ändamål.
67

 Detta 

har senare kommit att delas upp i två delar, dels ändamålet som parterna vill uppnå samt 
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vilken verksamhet som ska bedrivas för att ändamålet ska uppnås. Verksamheten kan variera 

och kan vara allt från affärsmässig rörelse, till forskning eller tillverkning av hantverk.
68

 Det 

har även förts en diskussion om inlämning av tipskuponger ska kunna ses som enkla bolag. I 

NJA 1939 s. 434 hade tre personer, individuellt, fyllt i fyra rader på en tippningskupong varav 

K:s rad gav vinst. A hävdade att hon hade rätt till ¼ av vinsten eftersom hon menade att ett 

enkelt bolag förelåg medan K ansåg att något bolagsförhållande inte var förhanden. Trots att 

ett avtal inte träffats ansåg HD att ett tippningsbolag förelåg och att vinsten således skulle 

delas efter deras insats. Till samma beslut kom HD fram till i NJA 1986 s. 402. Där hade tio 

personer gjort en överenskommelse om att spela på tips. Parterna turades om att samla in 

insatserna och att lämna in tipskupongen. Vecka 52 var det T som skulle lämna in 

tipskupongen men glömde bort att göra det på grund av planerande av en nyårsfest. Om T 

lämnat in lotten hade de vunnit men nu förelåg således ingen vinst att dela på. Samma kväll 

hade T dock diskuterat eventuell vinstutdelning med en av de övriga parterna. Käranden 

krävde, enligt 4:2 HBL med hänvisning till 2:14 HBL, T på skadestånd eftersom han orsakat 

de övriga bolagsmännen skada. T uppgav själv att han förvaltat tidigare vinster för 

deltagarnas gemensamma räkning och alla instanserna kom därmed fram till att ett enkelt 

bolag förelåg. Skadeståndet jämkades dock eftersom T:s underlåtenhet att inlämna 

tipskupongen inte ansågs vara av allvarlig art utan framstod som ursäktlig.   

Ändamålet med ett enkelt bolag kan vara helt ideellt men vanligast är att parterna har ett 

vinstsyfte. För att uppfylla rekvisiten för ett enkelt bolag måste ändamålet vara gemensamt för 

parterna och den eventuella vinsten/förmånen ska komma alla parterna till del. Dock innebär 

inte en vinstfördelning mellan parterna, från en avtalad gemensam verksamhet, garanterat att 

ändamålet är gemensamt. Förhållandet att varje parts prestation kommer det gemensamma 

ändamålet till godo motiverar att ett enkelt bolag föreligger.
69

 Medbestämmande- och 

kontrollrätten i verksamheten är ytterligare faktorer som kan förstärka det gemensamma 

syftet. Desto större omfattning dessa faktorer har ju mer tyder det på att ett bolagsförhållande 

föreligger. Av betydelse är även om parterna benämner sitt avtal för bolagsavtal eftersom 

detta visar på att parterna är överens om att ett bolag föreligger. Något som skulle kunna tala 

mot att ett enkelt bolag föreligger är till exempel om parterna avtalat om att en part inte ska 

bära något ansvar vid en eventuell förlust i bolaget. I doktrin har också gjorts gällande att ett 

enkelt bolag endast föreligger om det finns gemensamma tillgångar. Detta har emellertid 
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kritiserats och idag är den allmänna uppfattningen att det inte ska krävas några gemensamma 

tillgångar för att ett enkelt bolag ska föreligga. HBL:s reglering är dock i viss mån anpassad 

till bolag med tillgångar och gemensamma tillgångar förstärker intressegemenskapen, men är 

som sagt inte nödvändigt.
70

 

4.2.3 Förpliktelse att verka för ändamålet    

Enligt NJA II 1905 ska parterna vara förpliktade att verka för det gemensamma ändamålet. 

Parternas medverkan kan skilja sig åt och kan vara allt från att skjuta till pengar till att utföra 

tjänster. Prestationerna behöver inte vara av samma slag och behöver heller inte vara lika 

stora. En part som har skjutit till pengar kan dock aldrig krävas på att öka sin ursprungliga 

insats utan det räcker helt enkelt med att insatsen kvarstår i bolaget under dess bestånd. Insats 

av annan egendom än pengar är också möjlig utan att äganderätten till egendomen måste gå 

över och bli samäganderätt. Utlåning av en egendom som inte bara är tillfällig skulle kunna 

leda till att ett enkelt bolag föreligger, om det sker i samband med vinstandelsrätt. Insättning 

av pengar eller annan egendom vid bolagets bildande garanterar rekvisitets uppfyllelse, dock 

krävs det oftast mer av den part som vid bildandet utfört en tjänst. Har tjänsten resulterat i ett 

bestående förmögenhetsvärde, till exempel en patenterad uppfinning, kan det räcka annars 

krävs fler tjänster under bolagets bestånd för att rekvisitet att verka för ändamålet ska vara 

uppfyllt.
71

 

4.3 Aktieägaravtal som enkelt bolag 

Är rekvisiten uppfyllda bildas ett enkelt bolag och bolaget kan fungera som ett verktyg för 

kontroll av ett affärsdrivande aktiebolag. Uppfyllelse av rekvisiten innebär således att ett 

aktieägaravtal kan bilda ett enkelt bolag och avtalen klassificeras ofta som enkla bolag. Detta 

innebär att aktieägaravtalets varaktighet och uppsägningstid följer HBL:s reglering. Om ett 

enkelt bolag kommit till stånd eller inte har dock störst betydelse mellan bolagsmännen.
 
Det 

kan däremot vara svårt att dra gränsen mellan ett aktieägaravtal som enbart är ett 

samarbetsavtal enligt de avtalsrättsliga regleringarna och ett aktieägaravtal som uppfyller 

kraven för enkelt bolag. Det som då blir avgörande är om det finns ett gemensamt ändamål 

och om ändamålet är tillräckligt kvalificerat.
72

  

4.4 Bolagsmännens rättsförhållande 

Enligt 4:1 HBL är utgångspunkten att bolagsmännen själva ska kunna bestämma sina 

inbördes förhållanden. Avtalsfriheten gäller så länge inte andra tvingande lagar begränsar den. 
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Lagstiftaren har försökt att hindra förändringar i delägarkretsen eftersom bolagsmännen ofta 

är inbördes beroende av varandra för att uppnå bolagsändamålet. Därför får 

förvaltningsåtgärder endast vidtas med samtliga bolagsmäns samtycke. Paragrafen, 4:3 HBL, 

om samförvaltning är dock dispositiv och parterna kan således avtala om en annan 

förvaltningsordning. Den bolagsman som utan samtycke säljer sin andel i bolaget till 

utomstående gör sig skyldig till avtalsbrott och kan bli skadeståndsskyldig.
73

  

När en ny bolagsman träder in i bolaget krävs samtliga bolagsmäns samtycke, enligt 4:2 HBL 

med hänvisning till 2:2 HBL. Om inte annat avtalats får den nya bolagsmannen inträda i 

samma rättigheter och skyldigheter i förhållande till de förutvarande bolagsmännens, men får 

vid inträdandet ingen skyldighet som föreligger annan bolagsman gentemot tredje man. En 

bolagsman får inte heller utan vidare träda ut ur bolaget utan samtliga bolagsmäns samtycke. 

När en bolagsman med samtycke går ur bolaget eller då han utesluts består ändå bolaget. Vid 

utträdandet blir bolagsmannen inte fri från de förpliktelser han åtagit sig gentemot tredje man 

under bolagsverksamheten. Blir det bara en bolagsman kvar efter utträdandet måste bolaget 

träda i likvidation.
74

  

4.4.1 Förhållandet till tredje man 

Det enkla bolaget utgör inte en juridisk person och framträder således inte som ett rättssubjekt 

mot tredje man. Därmed innehåller HBL, vad avser enkla bolag, inte så många tvingande 

regler som eljest brukar finnas till hänsyn för utomstående. Detta är också en förutsättning för 

att de många olika typerna av enkla bolag ska kunna rymmas under HBL:s regler. Eftersom 

bolaget inte är en juridisk person är rättigheterna och skyldigheterna som uppstår i 

verksamheten mot tredje man inte bolagets, utan bolagsmännens. Gentemot borgenärerna kan 

en bolagsman ensam svara för förpliktelsen eller också svarar bolagsmännen solidariskt, 

vilket är det vanligaste. Enligt 4:5 HBL blir ett avtal som slutits med tredje man endast 

gällande mot de bolagsmän som deltagit i avtalet.
75

     

4.5 Bolagets likvidation och upplösning 

Enligt 4:7 HBL gäller vid ett enkelt bolags likvidation eller upplösning i stort sett samma 

regler som gäller för handelsbolag enligt 2 kap HBL. Det finns dock vissa skillnader, framför 

allt i och med att ett enkelt bolag inte utgör en juridisk person.  
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Grunderna för avveckling av ett enkelt bolag kan delas in i två olika grupper; de 

avtalsrättsliga och de bolagsrättsliga. De avtalsrättsliga avvecklingsgrunderna utgår från 

kontraktsförhållandet. Enligt 2:24 och 2:25 HBL kan bolagsmännen i avtalet reglera bolagets 

varaktighet; antingen ingås avtalet för bestämd tid eller för obestämd tid. En parts rätt att säga 

upp bolagsförhållandet är således främst beroende av innehållet i bolagsavtalet. Om en 

bolagsman i ett enkelt bolag vill säga upp bolagsavtalet kan uppsägningen alltid göras med 

omedelbar verkan om det föreligger en viktig grund, enligt 2:25 HBL. Om bolagsavtalet har 

slutits för obestämd tid kan en bolagsman säga upp avtalet när som helst, således även utan 

viktig grund, enligt 2:24 HBL. Bolaget ska då träda i likvidation sex månader efter 

uppsägningen, om inte någon annan uppsägningstid har avtalats. Har ett bolagsavtal slutits för 

bestämd tid och om bolagets verksamhet fortsätter efter utgången av den tiden, anses avtalet 

därefter slutet för obestämd tid, enligt 2:24 3 st HBL. För de flesta enkla bolag är avtalet 

ingått på obestämd tid, trots att avtal som är ingångna på bestämd tid leder till större säkerhet 

eftersom de inte kan komma att upphöra i förtid.
76

  

Nial uttalar sig angående hur tillämpningen av regeln om sex månaders uppsägningstid för 

avtal ingångna på obestämd tid i 2:24 HBL ska ske och hävdar att regeln inte får utnyttjas så 

att en part genom uppsägning kan frigöra sig från vissa förpliktelser i bolagsavtalet. En 

uppsägning måste avse hela avtalet och skulle en part bryta mot någon av förpliktelserna i 

avtalet gäller de allmänna reglerna om skyldighet att utge skadestånd eller vite. När avtalet ses 

som ett enkelt bolag medför det också att parterna under uppsägningstiden måste visa hänsyn 

till varandras intressen.
77

  

Eftersom enkla bolag innebär att bolagsmännen vanligtvis har en personlig relation och är 

beroende av varandra, medför en bolagsmans död att verksamheten måste ifrågasättas. I 2:26 

och 2:27 HBL stipuleras de bolagsrättsliga avvecklingsgrunderna. Detta innebär till exempel 

att verksamheten måste avslutas omedelbart om det bara finns en bolagsman kvar. Den 

återstående bolagsmannen kan givetvis välja att träffa avtal med en annan person om att de 

ska fortsätta verksamheten, men då bildas ett nytt bolag. Enligt 2:26 HBL medför bolagsmans 

död omedelbar likvidation, såvida inte annat har avtalats eller följer av 2:29 eller 2:30 HBL. 

En bolagsmans konkurs är för enkla bolag en anledning till likvidation.
78
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Om avtalet är ingått på bestämd tid och tiden har löpt ut eller om det är frågan om likvidation 

enligt 2:25–2:27 HBL ska avvecklingsförfarandet inledas omedelbart, i övriga fall inleds 

likvidationen efter att uppsägningstiden gått till ända. Bolagsmännen kan välja att utföra 

likvidationen själva eller att ta hjälp av en likvidator.
79

   

4.6 Delade åsikter 

Nial med flera
80

 anser att aktieägaravtal oftast uppfyller rekvisiten
81

 för att utgöra ett enkelt 

bolag. Det kan dock vara svårt att dra gränsen mellan ett aktieägaravtal som enbart är ett 

samarbetsavtal, av vilken avtalsrättens reglering följer, och ett aktieägaravtal som uppfyller 

rekvisiten för att utgöra ett enkelt bolag.  

4.6.1 För enkelt bolag 

Ett uttalande av Nial refereras i NJA 1942 s. 627; han menar att avtalet mellan två aktieägare 

är av den karaktären att det utgör ett enkelt bolag. Rättsfallet handlade om två parter vilka 

hade ingått ett aktieägaravtal om ”vänskapligt samarbete” i ett planerat aktiebolag. Avtalet 

reglerade rättsförhållandet mellan parterna och gentemot bolaget. Förpliktelserna enligt 

avtalet skulle gälla både innan och efter bolagets bildande, bland annat reglerades hur 

aktiekapitalet skulle erläggas, att hembudsskyldighet förelåg vid försäljning av aktier, hur 

likvidation av bolaget skulle ske samt vinstdelning. En av parterna påkallade, i strid mot 

avtalsbestämmelserna, att bolaget skulle träda i likvidation och den andra parten krävde 

ersättning för avtalsbrott eftersom likvidationen skett i strid mot avtalsbestämmelserna. 

Skadestånd utdömdes inte på grund av att parten inte kunde visa att han lidit ekonomisk 

skada. Parterna var även oeniga om avtalets rättsliga karaktär. Nial konstaterade att en 

överenskommelse om att starta ett aktiebolag utgör ett enkelt bolag, förutsatt att 

överenskommelsen reglerar rättigheter och skyldigheter mellan parterna. Dock diskuterar Nial 

om rättigheterna och skyldigheterna som gäller mellan parterna efter bolagets bildande ska ses 

som ett enkelt bolag, vilket han kommer fram till att de gör. Enligt hans och domstolens 

mening utgjorde således avtalet ett enkelt bolag, men Nial menar samtidigt att det inte har 

någon direkt betydelse om avtalet ses som ett enkelt bolag eller inte eftersom påföljderna vid 

ett avtalsbrott i princip blir desamma oavsett om avtalsrättsliga principer eller HBL tillämpas. 
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Betydelsen av att avtalet utgör ett enkelt bolag ligger enligt honom främst i att reglerna om 

uppsägning i HBL blir tillämpliga.
82

 

Det avgörande rekvisitet för om aktieägaravtalet ska anses utgöra ett enkelt bolag är om det 

finns ett gemensamt ändamål och om ändamålet är tillräckligt kvalificerat. Det tydligaste 

gemensamma ändamålet i det enkla bolaget är vinstdelning, dock innebär vinstdelningen inte 

att ett enkelt bolag per automatik uppstår. Vinstdelning är inte speciellt vanligt i 

aktieägaravtal och därför behövs det andra kriterier för att ett aktieägaravtal ska anses utgöra 

ett enkelt bolag. Förlusttäckning och medbestämmande- och kontrollrätt kan vara sådana 

exempel. Nial förespråkar även att det är viktigt att göra en totalvärdering av alla väsentliga 

omständigheter för att bestämma det gemensamma ändamålet. Totalvärderingen innebär dock 

att det är svårt för en part att i förväg beräkna verkningarna av rättsförhållandet. Vid en 

sammantagen bedömning utifrån kriterierna anser Nial att syftet med aktieägaravtalet 

uppfyller kraven på ett gemensamt ändamål och att ett enkelt bolag därmed föreligger. Detta 

innebär i sådana fall att HBL:s reglering är tillämplig på aktieägaravtalet.
83

    

4.6.2 Mot enkelt bolag 

Åsikterna går dock isär och vissa delar inte uppfattningen att aktieägaravtal kan utgöra ett 

enkelt bolag, utan menar istället att allmänna avtalsrättsliga principer bör användas. Ramberg 

anser att ett aktieägaravtal inte utgör ett enkelt bolag. Hennes argumentation bygger bland 

annat på att reglerna om likvidation i HBL inte kan tillämpas på aktieägaravtal, eftersom 

lagen syftar på bolag med tillgångar. Det finns som tidigare nämnts vanligtvis inte några 

tillgångar i ett aktieägaravtal och avtalet kan således inte likvideras enligt HBL.
84

 Tidigare var 

ett kriterium för enkelt bolag att parterna hade gemensamma tillgångar, trots att detta inte 

längre är ett rekvisit anser Ramberg att en brist på gemensamma tillgångar i aktieägaravtal 

kan medföra att ett enkelt bolag inte föreligger.
85

  

Hon anser vidare att de tre rekvisiten som krävs för att utgöra ett enkelt bolag inte bara 

stämmer överens på bolagsavtal, utan på alla avtalstyper, och att definitionen av det enkla 

bolaget är bristfällig eftersom rekvisiten inte finns återgivna i lagtext. Ett av de tre kriterierna 

för enkla bolag är att det ska föreligga ett kvalificerat gemensamt ändamål och vad som 

närmare menas med detta begrepp är inte självklart. I doktrin har det skrivits att det är 

tillräckligt kvalificerat om en part deltar i bolagets förlust, men med ett sådant lågt krav anser 
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Ramberg att nästan alla avtal skulle kunna klassificeras som enkla bolag. Att en part är 

delaktig vid en förlust i bolaget är en självklarhet eftersom alla aktieägare påverkas om 

företaget går dåligt.
86

 Hon diskuterar även om tidsaspekten skulle kunna avgöra om ett 

kvalificerat ändamål föreligger. Bolagsavtal och aktieägaravtal är ofta ingångna med syftet att 

samarbetet ska föreligga under en längre tid. Ramberg anser att aktieägaravtal inte är mer likt 

det enkla bolaget än vad andra långvariga avtal, såsom hyres- eller kreditavtal är. Bara den 

omständigheten att aktieägaravtalet ofta gäller samarbete under en längre tid är inte nog för att 

utgöra ett enkelt bolag.
87

 

Enligt Ramberg är en skillnad mellan avtal om enkla bolag och aktieägaravtal att det tidigare 

ofta reglerar hur vinster och/eller förluster i bolaget ska fördelas från egendom som 

aktieägarna äger tillsammans, medan ägarna i aktieägaravtalet inte fördelar vinsterna och/eller 

förlusterna från egendom vilken de innehar tillsammans. Deras gemensamt ägda egendom, 

bolaget, regleras i ABL. Aktieägaravtalet i sig frambringar inga vinster för aktieägarna utan 

där regleras istället hur en part i avtalet ska få ta del av vinsten från bolaget.
88

 Vidare tycker 

Ramberg att det kan vara problematiskt att tillämpa HBL på aktieägaravtalet eftersom denna 

lag främst är gjord för bolagsavtal. En analogi från HBL är enligt henne inte att föredra 

eftersom den inte ger mycket svar, således är avtalsrättsliga principer mest fördelaktigt att 

tillämpa. Enligt Ramberg har det inte så stor betydelse om ett aktieägaravtal ses som ett enkelt 

bolag eller inte eftersom 2:25 HBL, om avtalets upphörande i förtid på viktig grund, 

motsvaras av 36 § AvtL. Vid beslutsfattande och ändring av aktieägaravtalet krävs både enligt 

HBL och avtalsrättsliga principer att bolagsmännen är överens. Vidare har det inte heller 

någon betydelse vilka av dessa regler eller principer som används när en part vill säga upp 

avtalet innan dess utgång.
89

 

4.7 Analys 

Nial med flera
90

 anser att aktieägaravtal uppfyller rekvisiten för att utgöra ett enkelt bolag. 

Enligt vår uppfattning har det inte diskuterats speciellt mycket om att aktieägaravtal inte 

skulle ses som ett enkelt bolag utan det har i stort sett tagits förgivet. De som är för att 

aktieägaravtal utgör ett enkelt bolag har inte gjort någon direkt djup analys, de konstaterar i 

stort sett bara att rekvisiten är uppfyllda. Vi anser därför att deras argument inte är tillräckligt 
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underbyggda men instämmer om att de uttunnade rekvisiten för enkelt bolag de facto är 

uppfyllda. 

Ramberg motsätter sig att aktieägaravtalet kan ses som ett enkelt bolag. Hon menar att 

aktieägaravtalet saknar tillgångar och att det därmed inte kan likvideras i enlighet med HBL. 

Ramberg anser att ”avsaknaden av gemensamt ägda tillgångar kan vara en omständighet som 

talar för att parternas intressegemenskap inte är av sådant slag att det föreligger ett enkelt 

bolag”.
91

 För att styrka sina påståenden hänvisar Ramberg till Nials bok Om handelsbolag och 

enkla bolag, dock anser vi att hennes argument inte riktigt överensstämmer med vad Nial 

skriver. Han menar, vilket vi även nämnt ovan, att uppfattningen om att det krävs 

gemensamma tillgångar i enkla bolag är ”övergiven”. Nial uttrycker också: ”Det allmänna 

bolagsbegreppet uppfattas sålunda allmänt så att det inte behöver föreligga för parterna 

gemensamma tillgångar. Det kan t.o.m. vara så att över huvud inga tillgångar används i 

verksamheten, t.ex. i vissa konsortieavtal mellan aktieägare i ett bolag eller i kartellavtal”.
92

 

Det krävs således enligt Nial inte några gemensamma tillgångar för att aktieägaravtalet ska 

utgöra ett enkelt bolag. Nial är expert inom området för handelsbolag och enkla bolag och 

hans argument angående att det inte behöver finnas gemensamma tillgångar i enkla bolag är 

välgrundade. Han hänvisar bland annat till rättsfallet NJA 1962 s. 359 där HD kom fram till 

att det inte krävs några gemensamma tillgångar för att ett enkelt bolag ska föreligga. I och 

med att gemensamma tillgångar de facto inte är ett rekvisit är vår åsikt att Rambergs 

argument, om att avsaknaden av gemensamma tillgångar skulle vara ett hinder för att ett 

aktieägaravtal skulle kunna utgöra ett enkelt bolag, inte håller.  

Vid studerande av 1895 års HBL kan vi se en tendens till att bolagets tillgångar verkar ha 

varit av betydelse. När bolaget upplöstes skulle exempelvis tillgångarna omvandlas till pengar 

och dessutom fick tillgångarna inte skiftas mellan bolagsmännen innan alla skulder var 

betalda. Även i dagens HBL återfinns paragrafer som reglerar vad som ska hända med 

tillgångarna i bolaget vid en upplösning men vi kan inte se att tillgångar skulle vara ett 

rekvisit för att bilda ett enkelt bolag och det krävs inte att bolaget har tillgångar för att det ska 

kunna likvideras. Således anser vi att gemensamma tillgångar inte är något krav för att ett 

aktieägaravtal ska kunna utgöra ett enkelt bolag. 
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Det som är viktigast för huruvida ett aktieägaravtal ska utgöra ett enkelt bolag är om de tre 

rekvisiten; avtal, gemensamt ändamål och att verka för ändamålet är uppfyllda. Ramberg 

anser att definitionen av det enkla bolaget är bristfällig eftersom rekvisiten inte är helt 

återgivna i lag och att i stort sett alla avtalsformer uppfyller rekvisiten. Vi instämmer med 

Ramberg om att de flesta avtalen uppnår rekvisiten och således kan utgöra ett enkelt bolag. Vi 

anser att de flesta avtal har ett gemensamt ändamål, eftersom det borde vara anledningen till 

att avtal ingås, och parterna i avtalet vill självklart också att ändamålet ska uppnås. Det 

viktigaste rekvisitet för enkelt bolag är att ett gemensamt ändamål föreligger. Rekvisitet är 

inte definierat och åsikterna om innebörden av det går isär. Nial anser att vinstandelsrätt, 

förlustdelning, medbestämmande- och kontrollrätt samt benämningen på avtalet är presumtion 

för att ett gemensamt ändamål ska föreligga. Ramberg menar att vinstfördelning är ett tecken 

för att ett enkelt bolag föreligger, dock menar hon att vinstfördelning inte är speciellt vanligt 

att reglera i aktieägaravtal och lägger därför inte så stor vikt vid det. Hon motsätter sig 

dessutom att förlustdelning skulle vara tillräckligt kvalificerat för att ett enkelt bolag ska 

föreligga. Begreppet gemensamt ändamål är således väldigt oklart och därför är det svårt att 

avgöra när rekvisitet för gemensamt ändamål är uppnått. Vi anser att rekvisiten är för löst 

hållna och för att undvika att de flesta avtalen kan uppnå rekvisiten och därmed bli ett enkelt 

bolag borde rekvisiten förstärkas och definieras i lag. På grund av de bristfälliga rekvisiten 

kan aktieägaravtal komma att bli reglerat under HBL trots att HBL inte är utformad för denna 

typ av avtal.  

Vidare anser Ramberg, som tidigare sagts, att det kan vara problematiskt att tillämpa HBL på 

aktieägaravtalet eftersom HBL främst är tillämplig på bolagsavtal. Hon menar även att en 

analogi från HBL inte ger mycket svar utan att det är mer fördelaktigt att använda 

avtalsrättsliga principer. Vi håller med henne om att HBL inte är den ultimata lagen för 

aktieägaravtal dock kan det diskuteras om lagen ger mer vägledning än de avtalsrättsliga 

principerna. De avtalsrättsliga principerna är inte lagstadgade utan befinns i rättspraxis och 

doktrin. Principerna har ofta öppna begrepp såsom skälig uppsägningstid och många gånger 

kan det vara problematiskt att fastställa innebörden av de öppna begreppen. HBL reglerar 

avtalets upplösande vilket AvtL inte gör, detta indikerar på att HBL kan vara tydligare än 

AvtL och de avtalsrättsliga principerna. 

Innebörden av att ett aktieägaravtal kan ses som ett enkelt bolag har stor betydelse för 

uppsägningstiden vid avtal ingångna på obestämd tid. De avtalsrättsliga principerna stipulerar 

en skälig uppsägningstid och HBL föreskriver en uppsägningstid på sex månader. 
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Problematiskt är att aktieägarna, vilka ingår aktieägaravtal, ofta inte är medvetna om att 

aktieägaravtalet kan utgöra ett enkelt bolag. Särskilt problematiskt blir det för utländska 

aktieägare som inte är medvetna om den svenska specialiteten om att ett aktieägaravtal kan 

utgöra ett enkelt bolag. Ovissheten leder till att parterna i avtalet inte vet om HBL:s 

uppsägningstid på sex månader eller om skälig tid ska tillämpas och detta får konsekvenser i 

och med att uppsägningstiden kan variera kraftigt. Den skäliga tiden är inte definierad, vilket 

leder till osäkerhet för aktieägarna som inte i förväg vet hur lång uppsägningstiden blir och 

därmed blir tiden oförutsebar. Det saknas rättsfall angående uppsägningstiden för 

aktieägaravtal och vi anser därför att vägledning kan hämtas i NJA 2009 s. 672 som 

behandlade uppsägningstiden vid ett samarbetsavtal. I fallet diskuterade domstolarna vad 

skälig tid innebar och beroende på bland annat avtalets längd kunde den skäliga tiden variera 

mellan allt från en vecka till 36 månader. Variationen medför osäkerhet för aktieägare som 

har ingått aktieägaravtal på obestämd tid eftersom tidsspannet kan variera. Osäkerheten talar 

för att det kan vara mer förutsebart om aktieägaravtalet utgör ett enkelt bolag eftersom 

aktieägarna då vet att uppsägningstiden är sex månader. Ett problem med HBL kan dock vara 

att uppsägningstiden alltid är sex månader oavsett om aktieägaravtalet har varat i två månader 

eller i tio år. Fördelaktigt med den skäliga uppsägningstiden är att domstolen vid 

bedömningen väger in alla omständigheterna i det enskilda fallet vilket HBL inte gör. 

Vi anser att det finns både för- och nackdelar med kort och lång uppsägningstid, i vissa fall 

lämpar sig en kort uppsägningstid och i vissa fall inte. I de fall aktieägare exempelvis har 

ingått ett aktieägaravtal på obestämd tid, för att rösta på ett visst sätt på en bestämd 

bolagsstämma, vill parterna troligtvis att avtalet ska upphöra så fort som möjligt efter att 

bolagsstämman ägt rum och inte med sex månaders uppsägningstid. Här lämpar sig en kortare 

uppsägningstid när parterna vill ta sig ur avtalet omedelbart men en kortare uppsägningstid än 

sex månader kan i andra fall vara ofördelaktigt för den uppsagde parten eftersom denna 

kanske inte hinner förbereda sig på att avtalet upphör. Tvärtom kan en längre uppsägningstid 

vara förmånlig för den uppsagde parten eftersom denna får längre tid på sig att anpassa sig till 

att avtalet upphör, exempelvis till att finna en ny part. Sällan blir en lång uppsägningstid till 

nytta för den uppsägande parten.  

Konsekvenser av att en part kan ta sig ur aktieägaravtalet med kort uppsägningstid kan enligt 

oss vara att denna kommer från sina förpliktelser enligt avtalet, exempelvis att rösta på 

bolagsstämman på ett bestämt sätt. Dessutom kan den uppsägande parten med en kort 

uppsägningstid exempelvis frånkomma ett samtyckesförbehåll och kan då sälja sina aktier 
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utan samtycke från de övriga parterna i avtalet, vilket kan innebära att en oönskad köpare 

kommer in i bolaget. Ytterligare en konsekvens av en kort uppsägningstid är i de fall den 

uppsägande parten vill träda ur avtalet och även sälja sina aktier, de övriga parterna hinner då 

kanske inte skaffa finansiering för att köpa den uppsägande partens andelar. Konsekvenserna 

av en lång uppsägningstid för den uppsägande parten är exempelvis att denna inte får sälja 

sina aktier under uppsägningsperioden och kan därmed inte ta sig ur bolaget för att gå vidare. 

Dessutom är det ofördelaktigt för den uppsägande parten om aktieägaravtalet innebär att 

ytterligare kapital ska tillskjutas till bolaget och denne inte har möjlighet att skjuta till mer 

pengar. En lång uppsägningstid är inte heller gynnsamt för den uppsägande parten om 

samarbetsproblem mellan parterna uppstår och denna omedelbart vill frånkomma avtalet. 

Sammanfattningsvis är det svårt att bestämma huruvida en kort eller lång uppsägningstid är 

fördelaktigt utan det måste i varje enskilt fall tas hänsyn till omständigheterna i just det fallet.   
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5 Internationell utblick 

5.1 Danmark 

5.1.1 Inledning 

Danmarks avtalslag överensstämmer i det väsentligaste med den svenska avtalslagen, 

eftersom den tillkom genom ett nordiskt samarbete. Den svenska avtalslagen antogs 1915 

medan Danmark antog sin 1917.
93

 Det föreligger många likheter de nordiska länderna emellan 

och de juridiska problemen och de tillhörande lösningarna är ofta desamma. Emellertid är 

aktieägaravtalet inte lika utförligt behandlat i Danmark som i Sverige och att aktieägaravtalet i 

Sverige kan ses som ett enkelt bolag är unikt.
94

 

5.1.2 Aktiebolag (Aktieselskaber/Anpartsselskaber) 

I Danmark åtskiljs större aktiebolag, aktieselskaber, och mindre aktiebolag, anpartsselskaber, 

från varandra. Båda regleras dock under selskabsloven, vilken motsvaras av svenska ABL. 

Inte i något av bolagen ansvarar aktieägarna personligt för bolagets förpliktelser och risken är 

precis som i Sverige begränsad till det kapital aktieägarna har tillskjutit bolaget. 

Selskabsloven reglerar förhållandet mellan bolaget och aktieägarna men inte aktieägarnas 

inbördes förhållande, där avtalsfrihet i vid utsträckning föreligger. Det är precis som i Sverige 

vanligt att parterna i bolaget ingår ett aktieägaravtal, ejeraftale.
95

 

5.1.3 Aktieägaravtal (Ejeraftale) 

Ejeraftale i Danmark är vanligast i små och mellanstora aktiebolag. Avtalet reglerar även i 

Danmark de inbördes förhållandena mellan aktieägarna, till exempel om hur de ska rösta på 

årsstämman eller om de ska ha förköpsrätt till varandras andelar
96

, och fungerar i stort sett 

nästan precis som det svenska aktieägaravtalet. Därför kommer den allmänna delen av den 

danska varianten av aktieägaravtalet inte att beskrivas så ingående här, utan vi kommer främst 

att koncentrera oss på skillnaderna och framför allt uppsägningsprocessen. Avtalet 

skräddarsys efter parterna och det är viktigt att eventuella tvister och problem regleras innan 

de uppstår. Det är givetvis bindande parterna emellan men saknar bolagsrättslig verkan efter 

att aktieägaravtalet för första gången, 2010, infördes i den danska lagen. I selskabsloven § 82 

stadgas att ejeraftaler inte är bindande för bolaget. En liknande lagstiftning saknas i Sverige.
97
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5.1.4 Enkelt bolag eller avtalsrättsliga principer? 

I Danmark finns det inte en direkt motsvarighet till det enkla bolaget men interessentskab 

påminner om den svenska bolagsvarianten. För att bilda ett interessentskab krävs en 

begränsad grupps professionella samarbete där samtliga deltagare deltar i den dagliga driften. 

Det fordras att parterna ansvarar personligt och solidariskt, att de bedriver professionell 

verksamhet och att bolaget främjar deltagarnas ekonomiska intresse.  Någon diskussion om att 

ejeraftale skulle kunna utgöra ett interessentskab finns inte.
98

 Däremot har en annan 

diskussion förts i Danmark; om interessentskabskontrakten ska vara fortsatt giltiga om 

interessentskabet omvandlas till ett aktiebolag. Vid ombildningen ska egentligen ett ejeraftale 

ingås, men många gör inte/vet inte om detta. Kruhl skriver i sin bok Ejeraftaler att vissa 

klausuler från interessentskabskontraktet kan fortsätta att vara giltiga, trots att ejeraftal inte 

har ingåtts, vid ombildningen till ett aktiebolag medan vissa bestämmelser automatiskt faller 

bort.
99

  

Ett ejeraftale utgör som sagt inte ett interessentskab i Danmark, aktieägaravtalet bildar istället 

en egen avtalstyp, vilken inte är reglerad i särskild lagstiftning. Ejeraftalerna följer istället de 

allmänna avtalsrättsliga principerna och aftaleloven, Danmarks motsvarighet till AvtL.
100

 

Ejeraftaler ingås precis som alla andra avtal enligt aftalelovens löftesprincip, trots att 

ingåendet ofta kräver många förhandlingar innan enighet uppnås.
101

     

5.1.5 Uppsägning av ejeraftale 

Ejeraftalet ger uttryck för att det ska vara en kontinuerlig förbindelse. Avtalen är i vissa fall 

ingångna för obestämd tid men i Danmark innehåller 75 procent av ejeraftalerna 

bestämmelser om uppsägningen av avtalet. Av dessa hade 81 procent reglerat att avtalet 

skulle vara oåterkalleligt medan 19 procent hade angivit att avtalet kunde sägas upp med ett 

bestämt varsel. Statistiken indikerar att bestämmelser om uppsägningstiden tas med för att 

understryka att avtalet inte kan sägas upp hur som helst.
102

 I Danmark finns det tre olika sätt 

som ejeraftalet kan upphöra på; antingen genom uppfyllelse av avtalet, uppsägelse av avtalet 

eller att avtalet helt enkelt förfaller.  

5.1.5.1 Uppfyllelse av avtalet 

Är ejeraftalet ingånget med en tidsbestämmelse som är beroende av en händelse, exempelvis 

om aktieägaravtalets ändamål är att en tunnel ska byggas, upphör avtalet och därmed också 
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parternas rättigheter och förpliktelser i det ögonblick avtalets ändamål är uppfyllt, i detta fall 

när tunneln är färdigbyggd.
103

  

5.1.5.2 Uppsägning av avtalet 

Vid uppsägelse av ejeraftalet finns det två slags avtal att skilja på, dels de som inte reglerar 

uppsägning och dels de som reglerar uppsägning.  

5.1.5.2.1 Ingen reglering av uppsägning 

Den allmänna utgångspunkten när avtalet inte reglerar uppsägningen är att det kan sägas upp 

med skäligt varsel. Den skäliga uppsägningstiden diskuterades i rättsfallet Bräuner A/S mod 

OK Snacks A/S. Parterna hade via mail utarbetat ett försäljningsavtal men någon 

uppsägningstid var inte avtalad. Samarbetet hade varat i cirka ett halvår när OK Snacks ville 

säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid. Bräuner motsatte sig detta och hävdade 

istället en uppsägningstid på sex månader eftersom de ansåg att det var sedvana i branschen. 

Domstolen kom fram till att OK Snacks aldrig hade godkänt något avtal som bestämde 

uppsägningstiden enligt branschpraxis. Dessutom ansåg domstolen att det inte fanns några 

skäl till varför uppsägningstiden skulle vara längre än de tre månader som OK Snacks sade 

upp avtalet med.
104

 Den skäliga uppsägningstiden fastställdes således till tre månader.  

  

Till följd av att avtalet sägs upp innebär det traditionellt också att parternas rättsförhållande 

upphör. Detta överensstämmer dock inte helt med ejeraftalet, vars parter fortsätter att vara 

aktieägare i bolaget. Möjligheten att oberäkneligt kunna säga upp avtalet blir, särskilt för 

minoritetsaktieägarna, påfrestande eftersom ejeraftalet ofta utgör den enda verkliga trygghet 

för minoriteternas möjlighet att utöva inflytande i bolaget. En uppsägning av avtalet kan även 

påverka majoritetsägarna vid till exempel en försäljning av aktierna. Det är nämligen av 

betydelse för aktieägaren att kunna erbjuda köparen att ta över hela bolaget och detta 

försäkras oftast genom en klausul i ejeraftalet om drag along-rätt, vilket innebär att 

minoriteten måste gå med på affären och sälja sina aktier om majoritetsägarna säljer sina 

andelar. Minoriteten kan genom att säga upp avtalet få drag along-klausulen att upphöra vilket 

ställer till det för majoriteten. Dessa problem, anser Kruhl, är säkerligen anledningar till att 75 

procent av ejeraftalerna har reglerat uppsägningstiden men det finns således fortfarande 25 

procent som inte reglerat tiden eftersom de inte har uppmärksammat problemen eller för att de 

utgår från att ejeraftaler inte kan sägas upp. Har en uppsägningstid inte avtalats gäller istället i 

första hand att ejeraftalet ska tolkas för att få fram en rimlig uppsägningstid. Kan 
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uppsägningstiden inte bestämmas genom tolkning av avtalet finns det en utfyllnadsregel som 

säger att ejeraftaler är oåterkalleliga.
105

  

5.1.5.2.2 Reglering av uppsägning 

En bestämmelse som reglerar uppsägningstiden i ejeraftalet är i allmänhet bindande för 

parterna. Innehåller avtalet en bestämmelse om att avtalet inte går att säga upp under en viss 

period eller att det endast går att säga upp avtalet med ett långvarigt varsel, ska parterna 

respektera detta. Det vanligaste är att reglera ejeraftalet så att det är oåterkalleligt. 

Förhållandena kan visserligen ändras med tiden och om pacta sunt servanda leder till orimliga 

resultat kan parterna åberopa förutsättningsläran eller aftalelovens § 36. Utgångspunkten är 

dock att ejeraftalet är bindande även om det senare visar sig att det är ofördelaktigt för en eller 

flera parter i avtalet. 19 procent av de 75 procenten hade i ejeraftalet angivit att avtalet kunde 

sägas upp med ett bestämt varsel. I de fall uppsägningstiden är osäker går det i Danmark att 

göra en analogi från en interessentskabsregel om att en part kan säga upp avtalet med ett 

skäligt varsel. Klausulen innebär vanligtvis en uppsägningstid på cirka tre till sex månader, 

den kan aktiveras ensidigt av en part och det krävs inte några utlösande omständigheter.
106

 

5.1.5.3 Avtalet förfaller   

I några fall upphör avtalet omedelbart att gälla, till exempel om bolaget, vari ejeraftalet finns, 

upplöses eller om två aktieägare ingått ett ejeraftale och den ena parten säljer alla sina aktier 

till den andra parten så att det således bara finns en aktieägare kvar i bolaget. Fusioner och 

passivitet, det vill säga att avtalet inte har använts på så länge att en eller flera av parterna har 

en berättigad förväntan om att avtalet inte längre är tillämpligt, innebär också ofta att avtalet 

upphör att gälla omgående.
107

 

5.1.6 Analys 

Danmarks avtalslag fungerar i princip som den svenska, det är en allmän lag som gäller för 

alla slags avtal och därmed finns inga specialregleringar för aktieägaravtal. Aktieägaravtalet i 

Danmark fungerar i stort sett som det svenska aktieägaravtalet med den stora skillnaden att 

avtalet i Danmark inte kan utgöra någon motsvarighet till det enkla bolaget. Dock kan det när 

uppsägningstiden är osäker göras en analogi från en interessentskabsregel vilken förespråkar 

skäligt varsel. I och med att aktieägaravtalet inte kan utgöra ett enkelt bolag har de endast 

skäligt varsel att utgå från när uppsägningstiden vid tidsobestämda avtal ska fastställas. Den 

skäliga tiden brukar enligt interessentskabsregeln utgöra cirka tre till sex månader men även 
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Danmark kan söka vägledning i UPICC, DCFR och PECL för att fastställa den skäliga 

uppsägningstiden. Rättsfallet Bräuner A/S mod OK Snacks A/S ger dessutom viss vägledning 

för bestämmelse av den skäliga uppsägningstiden. Domstolen lade i fallet stor vikt vid att en 

uppsägningstid inte hade avtalats och någon analogi eller transnationella principer 

diskuterades inte.  

Intressant är att det i Danmark är möjligt att göra en analogi från interessentskabsreglerna 

trots att det inte förs någon diskussion huruvida aktieägaravtalet kan utgöra ett 

interessentskab. Det kan diskuteras varför Danmark väljer att göra en analogi från just denna 

regel när ejeraftalet inte bildar ett interessentskab. I Sverige redogör flertalet författare inom 

aktiebolagsrätten för att en analogi från handelsagenturlagen, kommissionslagen eller 

transnationella principer kan ske. Detta skulle säkerligen kunna vara möjligt även i Danmark 

när de också exempelvis har en handelsagenturlag, lov om handelsagenter og handelsrejsende. 

Lagen stipulerar precis som den svenska handelsagenturlagen att uppsägningstiden är en 

månad första året och att den sedan förlängs med en månad för varje påbörjat år upp till max 

sex månader. Eftersom aktieägaravtalet är ett samarbetsavtal anser vi att det vore lämpligare 

att göra en analogi från lov om handelsagenter og handelsrejsende än från en 

interessentskabsregel. 

I Sverige gäller som tidigare sagts skäligt varsel eller HBL:s regel om sex månaders 

uppsägningstid när uppsägningstiden ska fastställas och skiljer sig härmed från Danmark. Det 

fördelaktiga med att Danmark endast har skäligt varsel är att det blir förhållandevis 

förutsebart för aktieägarna eftersom de inte behöver fundera på vilket regelverk som gäller för 

aktieägaravtalet. Går den skäliga tiden inte att fastställa finns det i Danmark en 

utfyllnadsregel som säger att ejeraftaler då blir oåterkalleliga och någon liknande regel finns 

inte i Sverige. Vi tycker det är en bra idé att Danmark försökt hitta en lösning på problemet att 

fastställa en skälig tid men vi anser att det är underligt att en skälig uppsägningstid inte kan 

bestämmas i vissa fall. En nackdel med att avtalet blir oåterkalleligt är att parterna ofrivilligt 

blir bundna av avtalet för alltid. Domstolarna borde troligtvis alltid, genom tolkning av 

avtalet, kunna avgöra vad den skäliga tiden ska vara. För att undvika förvirring och för att 

uppnå större förutsebarhet anser vi att även Sverige, för tidsobestämda aktieägaravtal, borde 

anamma att bara använda sig av avtalsrättsliga principer med skälig uppsägningstid som följd. 
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5.2 England 

5.2.1 Inledning 

Shareholders agreement, aktieägaravtal, har i England blivit ett allt vanligare sätt att reglera 

förhållandet mellan aktieägare i aktiebolag.
108

 I England återfinns aktieägaravtalet inte i 

speciallagstiftning utan regleras av common law, vilket är sedvanerätt skapad av domstolar.
109

 

Det sker ingen diskussion om att aktieägaravtalet skulle kunna utgöra ett enkelt bolag 

eftersom de inte har någon motsvarighet till det enkla bolaget i Sverige. 

5.2.2 Aktiebolag (private limited company/public limited company) 

England har en aktiebolagslag, the companies act 2006 (CA), där bolag med begränsat ansvar 

regleras. Lagen skiljer på privata, private limited company, och publika aktiebolag, public 

limited company och definitionerna återfinns i CA 2006, s 2. Skillnaden mellan publika och 

privata bolag är ungefär detsamma som i Sverige. Ägarna har, precis som i Sverige, begränsat 

ansvar vilket innebär att de inte är personligt ansvariga för bolagets skulder.
110

 

England har en standardiserad bolagsordning, the articles of association, som används av både 

privata och publika bolag. Dock tillämpas den endast i de fall det inte sker avsteg från den, 

vilket innebär att den är subsidiär. Bolagsordningsfriheten är stor och det finns endast ett fåtal 

bestämmelser som den måste innehålla.
111

 Bolagsordningen har vanligtvis företräde framför 

aktieägaravtalet men på grund av att deras status är rätt lika är det ibland oklart om 

bolagsordningen ska gå före aktieägaravtalet. Dock kan klausulerna i aktieägaravtalet få 

företräde om det reglerats i avtalet.
112

 Det är således stor skillnad mellan den engelska och 

den svenska bolagsordningen, i Sverige är inte bolagsordningen subsidiär och kan inte avtalas 

bort genom ett aktieägaravtal.  

5.2.3 Aktieägaravtal (shareholders´ agreement) 

Som tidigare nämnts är avtalet ett komplement till bolagsordningen och vad som kan regleras 

i shareholders´ agreements är i sak detsamma som i Sverige, exempelvis hur röstning på 

bolagsstämma ska ske och begränsningar vid överlåtelser av aktier. Precis som i Sverige kan 

aktieägaravtalet ingås mellan alla eller någon av aktieägarna, samt även mellan aktieägare och 

bolaget.
113

 Det rekommenderas dock att alla aktieägare i bolaget ingår i aktieägaravtalet för 

att undvika att en minoritet står utanför. När detta inte är möjligt är det fördelaktigt om 
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minoriteten av aktieägare, vilka står utanför avtalet, söker speciellt skydd genom att komma 

överens med aktieägarna i aktieägaravtalet. Det är väldigt vanligt att bolaget är part i 

aktieägaravtalet av den anledningen att bolaget ska bli bundet av förpliktelserna i avtalet. 

Ytterligare anledningar till att bolaget är part i avtalet är för att få fördelaktiga aktierättigheter, 

för att binda styrelsen eller för att bolaget vill uppnå kontroll över sina dotterbolag.
114

 I 

Sverige är bolaget sällan jämfört med England part i aktieägaravtalet eftersom avtalet saknar 

bolagsrättslig verkan. 

Domstolarna godkänner regleringar genom aktieägaravtal och de har även slagit fast att 

avtalet är bindande parterna emellan. De framhåller att ett aktieägaravtal, vilket är ingånget 

endast mellan aktieägare, bara får innehålla bestämmelser som rör aktieägarna i avtalet. I de 

fall bestämmelserna i aktieägaravtalet rör bolagets drift är det lämpligt att även bolaget är part 

i avtalet. Bolagets medverkande i aktieägaravtalet medför en extra säkerhet för avtalets 

giltighet i och med att om en aktieägare i avtalet säljer sina aktier och den nya aktieägaren inte 

vill träda in i avtalet, är bolaget fortfarande bundet av avtalet. Det kan uppstå problem när 

bolag är part i aktieägaravtal eftersom avtalet troligtvis inte kan upprätthållas i de fall 

aktieägaravtalet strider mot en lagstadgad skyldighet.
115

  I rättsfallet Punt v. Symons & Co 

Ltd (1903) slog domstolen fast att ett bolag inte kan avtala bort rätten att förändra 

bolagsordningen.
116

 Ett aktieägaravtal som binder bolaget att inte kunna förändra 

bolagsordningen skulle således inte vara giltigt.  

Domstolarna har inte varit helt konsekventa i frågan gällande möjligheten för ett bolag att 

ingå aktieägaravtal som bryter mot lagstadgade bestämmelser. Ett rättsfall på området, Russel 

v. Northern Bank Development corpn (1992), handlade om ett aktieägaravtal som ingåtts 

mellan aktieägare och bolaget, där bolaget åtagit sig att inte öka bolagets aktiekapital utan de 

andra parternas godkännande. Bolaget försökte emellertid öka sitt aktiekapital och konflikt 

uppstod. Konflikten uppstod på grund av en lagstadgad regel i the companies act som 

stipulerar att bolaget får öka aktiekapitalet om bolagsordningen innehåller en sådan 

bestämmelse, vilket företagets bolagsordning gjorde. Aktieägaravtalet var i detta fall inte 

gällande mot bolaget, dock var det gällande mellan parterna.
117

 Vore alla aktieägare med i 

avtalet skulle det ha samma effekt som att bolaget skulle vara bundet. Detta ökar alltså 

aktieägarnas möjligheter att genom aktieägaravtal avtala bort lagstadgade bestämmelser. En 
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bestämmelse i bolagsordningen om att en lagstadgad bestämmelse inte ska gälla är troligtvis 

ogiltig, men avtalar de istället i ett aktieägaravtal om att denna bestämmelse inte ska gälla och 

alla aktieägare eller en stor majoritet av aktieägarna är part i avtalet är det förmodligen giltigt. 

Detta kan dock vara till nackdel för borgenärer eftersom de kan ha angett som villkor för lånet 

att bolagsordningen inte får ändras och de är omedvetna om huruvida ett aktieägaravtal 

tecknas.
118

 I Sverige skulle en klausul i ett aktieägaravtal där tvingande regler avtalats bort 

inte vara giltigt, även om alla aktieägare i bolaget är parter i avtalet.  

5.2.4 Avtalsrätt 

Avtalsrätten i England regleras i common law, vilket som ovan nämnts är sedvanerätt skapad 

av domstolar och det finns sålunda ingen lagstiftning gällande den centrala avtalsrätten. När 

det inte finns någon lagstiftning studeras främst rättspraxis med hjälp av litteratur och 

prejudikat.
119

 Domstolarna följer stare decisis-principen som utgör grunden för den engelska 

rätten och den innebär att domstolarna i sin bedömning ska följa motsvarande fall som 

avgjorts tidigare.
120

 

I Sverige tillämpas löftesprincipen, vilken innebär att anbud och accept är två bindande 

viljeförklaringar och i England tillämpas istället kontraktsprincipen. Kontraktsprincipen 

innebär att anbudet kan återkallas och är således inte bindande, dock måste återkallelsen ske 

innan en accept av anbudet har gjorts. När ett skriftligt avtal ska slutas i England, exempelvis 

ett aktieägaravtal, anses avtalet slutet först vid undertecknandet och inte vid upprättandet av 

avtalet. Dock finns det i rättspraxis fall där en part blivit bunden innan undertecknandet om 

uppgörelsen skriftligt dokumenterats.
121

 För att ett avtal ska vara giltigt krävs consideration, 

vilket begränsar parternas frihet att ingå bindande avtal. Consideration kan beskrivas som 

priset ena parten i avtalet betalar för den andra partens löfte och ska vara av värde, exempelvis 

pengar, tjänster, fysiska objekt eller utlovande om att göra något. Den som ger ett löfte till 

någon måste således få något, som lagen godkänner, av värde tillbaka. Om till exempel en 

säljare lovar att leverera varor till en kund och kunden betalar utgör betalningen 

consideration.
122

 I England är aktieägaravtalet inte reglerat i lag och därför regleras det istället 

med hjälp av allmänna avtalsrättsliga principer. När avtalet regleras med hjälp av 

avtalsrättsliga principer kan aktieägare inte gå med på något otillåtet eller ändra avtalet utan 
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de andra parternas godkännande.
123

 Ett aktieägaravtal behöver inte ha någon speciell form för 

att vara bindande och kan således ingås både skriftligen och muntligen. Aktieägaravtal kan 

tecknas genom deed, vilket är ett kontrakt med rättsligt stöd som ska vara skriftligt, 

undertecknat, registrerat och ha kommit båda parterna tillgodo. Vidare kan aktieägaravtalet 

även slutas under hand och betydelsen av ett under hand-kontrakt är att det är ett enklare 

kontrakt som inte har samma rättsliga stöd som deed. En stor skillnad är att deed-kontrakt har 

en giltighetstid på tolv år och under hand-kontrakt har en giltighetstid på sex år. Det är 

fördelaktigt att aktieägaravtalet tecknas med deed i de fall det är svårt att bevisa att 

consideration har skett.
124

 Detta skiljer sig mot Sverige där det inte finns några tydliga 

motsvarigheter till deed och under hand-kontrakt. 

5.2.5 Enkelt bolag eller avtalsrättsliga principer? 

England har som tidigare sagts ingen bolagsform som motsvarar det enkla bolaget i Sverige. 

Den bolagsform i England som ligger närmast det enkla bolaget är partnership, vilket 

motsvarar det svenska handelsbolaget. Dock finns det skillnader mellan det svenska och 

engelska handelsbolaget i och med att regleringarna i lagarna ser annorlunda ut samt att 

rättspraxis och doktrin har utarbetats olika.
125

 Eftersom det enkla bolaget inte existerar i 

England kan det inte, såsom i Sverige, förekomma någon diskussion om att aktieägaravtalet 

kan utgöra ett enkelt bolag. 

5.2.6 Upphörande 

Upphörande av aktieägaravtalet innebär inte att förhållandet mellan parterna upphör eftersom 

de fortfarande har aktier i bolaget. Av den anledningen är det vanligt att aktieägaravtal 

innehåller förpliktelser att erbjuda sina aktier till en utvald person till ett speciellt pris, vilket 

ska underlätta överlåtelsen eller förvärvet av aktierna efter aktieägaravtalets upphörande. När 

aktieägaravtalet har upphört gäller reglerna i bolagsordningen och därför är det viktigt att se 

till att bolagsordningen är anpassad till parterna eller att en aktieägare eller en grupp av 

aktieägare kan ändra den. Ibland avtalas det i aktieägaravtalet att om en parts ägarandel 

understiger viss procent faller dennes rättigheter och förpliktelser enligt avtalet bort.
126

 

5.2.6.1 Uppsägningstid för tidsobestämda avtal 

I engelsk rätt finns inget lagstadgat angående uppsägningstiden för avtal ingångna på 

obestämd tid utan det är common law, sedvanerätten, som ska följas. Det finns en väletablerad 
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princip som anger att tidsobestämda avtal kan sägas upp av en part med skäligt varsel. Vad 

som är skälig uppsägningstid är omdiskuterat och kan vara allt från en månad till ett år, men i 

ett fåtal fall kan uppsägningstiden bli längre.
127

 Det finns ett flertal rättsfall på området varav 

vi kommer att redogöra för två av dem.  

5.2.6.1.1 Alpha Lettings Ltd v. Neptune Research & Development Inc  

Rättsfallet handlade om ett skriftligt agentavtal vilket slöts mellan Alpha och Neptune i 

november 1983. Neptune tillverkade tillbehör som användes i medicinsk utrustning och Alpha 

importerade tillbehören och sålde dem sedan vidare i Storbritannien. Den 31 mars 1998 sade 

Neptune upp agentavtalet med en månads uppsägningstid men Alpha bestred detta eftersom 

de ansåg att uppsägningstiden var för kort. The Court of Appeal (domstolen) beaktade vissa 

faktorer för att komma fram till en skälig uppsägningstid. Dessa faktorer var bland annat hur 

länge samarbetet hade pågått, hur mycket varje part hade investerat i tid och pengar och även 

hur lång omställningstiden för Alpha var. Domstolen resonerade om att tolv månaders 

uppsägningstid vore lämpligt men eftersom parterna hade en konkurrensklausul kom de fram 

till att fyra månader utgjorde skälig uppsägningstid.
128

  

5.2.6.1.2 Jackson Distribution Limited v. Tum Yeto Inc 

Jackson och Tum Yeto (Yeto) hade ett muntligt avtal där Jackson åtog sig att distribuera 

Yetos produkter. Parterna hade i ett flertal mail diskuterat hur samarbetet skulle utformas men 

de upprättade aldrig ett skriftligt kontrakt. Samarbetet pågick i två och ett halvt år tills Yeto 

sade upp avtalet med sex månaders uppsägningstid. Jackson motsatte sig detta och ansåg att 

två års uppsägningstid vore rimligt. The High Court (domstolen) tog ingen hänsyn till vad 

som diskuterats i mailen utan beaktade istället faktorerna från det tidigare rättsfallet Alpha 

Lettings Limited v. Neptune Research and Development Inc. Dessutom tog domstolen hänsyn 

till att 50 procent av Jacksons omsättning utgjordes av distributionen av Yetos produkter. 

Domstolen ansåg att det troligtvis skulle ta cirka ett till två år för Jackson att nå samma 

omsättning som de tidigare haft när de distribuerade Yetos produkter. Fler faktorer som var 

avgörande för domstolens beslut var att Jackson hade anställt ny personal, införskaffat nya 

fordon och byggt upp ett nytt lager för att kunna utföra distributionen. Med hänsyn till ovan 

nämnda faktorer ansåg domstolen att nio månaders uppsägningstid var skäligt.
129
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5.2.7 Analys 

Det förekommer ingen diskussion i England om att aktieägaravtalet skulle kunna utgöra ett 

enkelt bolag eftersom England saknar en sådan bolagsform. Det blir således, till skillnad mot 

Sverige, endast avtalsrättsliga principer som gäller när uppsägningstiden ska fastställas. 

Principerna anger att skälig uppsägningstid ska tillämpas. För att komma fram till vad den 

skäliga uppsägningstiden är får vägledning sökas i rättspraxis och därför har vi redogjort för 

två olika rättsfall som behandlar uppsägningstiden för samarbetsavtal. Intressant är att 

domstolarna i både Sverige och England beaktade avtalets längd, gjorda investeringar och 

omställningstiden trots skillnaderna mellan den svenska och den engelska rättsordningen. 

Anledningen till att domstolarna tog hänsyn till dessa faktorer kan vara att båda länderna 

influerats av DCFR som stipulerar de faktorerna. 

Den skäliga uppsägningstiden skilde sig markant åt i de engelska rättsfallen, i det ena fallet 

blev uppsägningstiden fyra månader och i det andra blev den nio månader. Avtalen hade varit 

ingångna på två och ett halvt år respektive 15 år. Beaktansvärt är att det avtalet som varat 

längst fick kortare uppsägningstid och detta tyder på att domstolarna lade stor vikt vid 

omständigheterna i de enskilda fallen. Jämfört med Sverige diskuterade de engelska 

domstolarna inte möjligheten att göra en analogi och DCFR nämndes inte heller i domskälen. 

Uppsägningstiden för tidsobestämda avtal är i både Sverige och England skälig tid, med 

undantaget att aktieägaravtalet i Sverige kan utgöra ett enkelt bolag och således falla under 

HBL:s reglering. England har endast skälig uppsägningstid att ta hänsyn till och 

uppsägningstiden är därmed mer förutsebar än i Sverige. För att öka rättssäkerheten anser vi 

att endast skälig uppsägningstid borde tillämpas även i Sverige.    
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6 Sammanfattning av analys och slutsats 

6.1 Sammanfattning av analys 

Det finns huvudsakligen två alternativ för att avgöra aktieägaravtalets uppsägningstid för avtal 

ingångna på obestämd tid, antingen med allmänna avtalsrättsliga principer eller med HBL. De 

allmänna avtalsrättsliga principerna stipulerar för uppsägningstiden skäligt varsel och vad 

skäligt varsel innebär är inte klarlagt. Vägledning kan sökas i NJA 2009 s. 672 där HD kom 

fram till att en skälig uppsägningstid för ett sjuårigt samarbetsavtal var tre månader. För att 

komma fram till den skäliga tiden beaktade de bland annat närliggande lagar som är möjliga 

att göra en analogi från, såsom HBL och handelsagenturlagen, vilka fastställer en 

uppsägningstid på sex månader. Dessutom fäste HD vikt vid DCFR som föreskriver skälig 

uppsägningstid, med förslag om en månads uppsägningstid för avtal som varat i ett år, och 

standardavtalet EÅ 04 som anger att uppsägningstiden är sex månader för avtal som varit 

ingångna minst två år. De beaktade också lojalitetsplikten, avtalets varaktighet och tiden det 

tar att hitta liknande alternativ. Vi anser dock att det var märkligt att HD kom fram till en 

uppsägningstid på tre månader när HBL, handelsagenturlagen, EÅ 04 och DCFR förespråkar 

en längre uppsägningstid för sjuåriga avtal. En sex månaders uppsägningstid anser vi vara 

lämplig eftersom avtalet varat i sju år och därmed borde en lojalitetsplikt mellan parterna 

föreligga. Även lagarna och principerna anger en uppsägningstid på minst sex månader. 

Åsikterna huruvida aktieägaravtalet ska utgöra ett enkelt bolag eller inte går isär. Nial med 

flera anser att aktieägaravtalet uppfyller rekvisiten för enkla bolag medan Ramberg motsätter 

sig detta. Hon anser att de flesta avtal i sådana fall skulle kunna utgöra ett enkelt bolag och att 

HBL inte är anpassad för aktieägaravtalet. Vi håller med henne om att i stort sett alla avtal 

skulle kunna vara enkla bolag på grund av att rekvisiten är uttunnade och inte lagstadgade och 

lagen är som sagt inte gjord för att de flesta avtalen ska regleras under den. För att undvika att 

nästan alla avtal ska kunna regleras av HBL anser vi att det vore bra om rekvisiten förstärktes 

och definierades i lag. Betydelsen av att aktieägaravtalet kan ses som ett enkelt bolag är att 

uppsägningstiden för tidsobestämda avtal kan bli sex månader istället för att skälig tid enligt 

avtalsrättsliga principer tillämpas. Vi anser att aktieägaravtalet uppfyller rekvisiten för enkla 

bolag och anledningen till detta är att rekvisiten är bristfälliga.  

Aktieägaravtalet i Danmark är väldigt likt det svenska och regleringen skiljer sig inte mycket 

åt eftersom de nordiska länderna samarbetade vid tillkomsten av avtalslagarna. Det som 

främst skiljer länderna åt är att aktieägaravtalet inte kan utgöra ett enkelt bolag i Danmark och 
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någon diskussion om detta förekommer inte heller. I Danmark tillämpas skälig uppsägningstid 

för tidsobestämda avtal men de gör i vissa fall en analogi från en interessentskabsregel som 

förespråkar tre till sex månaders uppsägningstid. Vi anser att de även skulle kunna göra en 

analogi från deras motsvarighet till handelagenturlagen eller tillämpa transnationella 

principer. I de fall den skäliga tiden inte kan fastställas finns det en utfyllnadsregel som säger 

att avtalet blir oåterkalleligt, detta liknar inte något vi har i Sverige och enligt oss är detta 

aningen märkligt eftersom domstolarna alltid borde kunna fastställa en skälig uppsägningstid. 

Eftersom Danmark endast tillämpar skälig uppsägningstid blir det mer förutsebart för 

aktieägarna vad som gäller angående uppsägningstiden än om aktieägaravtalet skulle kunna 

utgöra ett enkelt bolag som i Sverige. 

Det finns i England ingen speciallagstiftning för aktieägaravtal och avtalen regleras under 

common law. Det förekommer inte heller i England någon diskussion om att aktieägaravtalet 

skulle kunna utgöra ett enkelt bolag eftersom de inte har någon lag om enkla bolag. Vid 

fastställelse av uppsägningstiden för tidsobestämda avtal tillämpas skäligt varsel enligt den 

avtalsrättsliga sedvanerätten. Vi studerade två rättsfall, för att få vägledning om hur den 

skäliga uppsägningstiden bestäms, där domstolen tog hänsyn till i stort sett samma faktorer 

som den svenska domstolen gjorde i NJA 2009 s. 672. Den stora skillnaden för att bestämma 

uppsägningstiden för tidsobestämda avtal är att England endast tillämpar skälig 

uppsägningstid, vilket vi anser vara mer förutsebart än Sveriges två alternativ för att 

bestämma uppsägningstiden. 

6.2 Slutsats 

Betydelsen av att aktieägaravtalet kan utgöra ett enkelt bolag är att fler alternativ för att 

bestämma uppsägningstiden för avtal, ingångna på obestämd tid, blir möjliga. 

Konsekvenserna av detta är främst att det kan skapa förvirring för aktieägarna eftersom de 

vanligtvis är omedvetna om att aktieägaravtalet kan utgöra ett enkelt bolag. Förvirringen 

innebär att de inte vet om skälig uppsägningstid eller sex månaders uppsägningstid ska 

tillämpas. För oss uppstår frågan varför aktieägaravtalet överhuvudtaget ska kunna utgöra ett 

enkelt bolag. Även om vi anser att rekvisiten är uppfyllda tycker vi inte att detta är tillräckligt 

för att aktieägaravtalet ska utgöra ett enkelt bolag. Rekvisiten för enkelt bolag är dels inte helt 

definierade och dessutom är de inte särpräglade för bolagsavtal, vilket leder till att de flesta 

avtalen, som tidigare nämnts, kan ses som enkla bolag. Därför krävs det enligt oss att 

rekvisiten förstärks och definieras i lag. HBL är inte heller utformad för aktieägaravtal och tar 

inte hänsyn till omständigheter som har betydelse för hur lång uppsägningstiden bör vara. 
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Uppsägningstiden blir alltid, enligt HBL, sex månader oavsett aktieägaravtalets längd, 

omställningstid och sedvana.  

Rättsläget skulle bli klarare om endast avtalsrättsliga principer vore tillämpliga på 

aktieägaravtalet. I England och Danmark förs det inte någon diskussion om att 

aktieägaravtalet skulle kunna ses som en motsvarighet till det enkla bolaget. Detta ifrågasätter 

ännu mer varför vi i Sverige ska tillämpa HBL på aktieägaravtalet. Den svenska rättens 

specialitet om att aktieägaravtalet kan utgöra ett enkelt bolag blir särskilt problematiskt för 

utländska aktieägare eftersom det troligtvis inte finns någon liknande tillämpning i något 

annat land. Det blir därmed ännu svårare för utländska aktieägare än för svenska aktieägare att 

förstå vad som gäller angående uppsägningstidens längd. Vi anser istället att skälig tid är att 

föredra eftersom hänsyn tas till omständigheterna, det blir mer förutsebart och ökar 

rättssäkerheten att bara ha allmänna avtalsrättsliga principer att tillämpa. Ytterligare ett 

argument för att tillämpa skälig tid är att HD i NJA 2009 s. 672 de facto beaktade 

omständigheterna, istället för att göra en analogi från HBL, för att komma fram till den 

skäliga tiden. Dock anser vi att en analogi från HBL skulle vara fullt möjlig vid fastställelse 

av den skäliga uppsägningstiden för aktieägaravtal. Den skäliga uppsägningstiden är 

visserligen inte heller helt optimal eftersom den är svår att fastställa och varierar från fall till 

fall. Därför hävdar vi avslutningsvis att det tryggaste för aktieägarna är att avtala om en 

bestämd uppsägningstid.  



54 
 

Källförteckning 

Offentligt tryck 

Propositioner 

Prop. 1895 N:O 6 

Prop. 1979/80:143 

Prop. 2004/05:85 

Litteratur  

Böcker 

Adlercreutz, A, Avtalsrätt I, Juristförlaget i Lund 2002  

Bogdan, M, Komparativ rättskunskap, Norstedts Juridik 2003 

Cadman, J, Shareholders´ agreements, Sweet & Maxwell Limited 2004 

Dignam, A och Lowry, J, Company law, Oxford university press 2009 

Grönfors, K och Dotevall R, Avtalslagen - en kommentar, Norstedts Juridik 2010 

Kansmark, J och Roos, C M, Aktieägaravtal, Norstedts Juridik 2002  

Koffman, L och Macdonald, E, The law of contract, Oxford university press 2010 

Kruhl, M C, Ejeraftaler, Thomson Reuters 2011  

Lindskog, S, Lagen om handelsbolag och enkla bolag - en kommentar, Norstedts Juridik 2010 

Melin, S, Juridikens begrepp, Iustus Förlag 2008 

Munck, N och Hedegaard Kristensen, L, Selskabsformerne -  lærebog i selskabsret, Jurist- og 

Økonomforbundets Forlag 2002 

Nial, H och Hemström, C, Om handelsbolag och enkla bolag, Norstedts Juridik 2008 

Ramberg, C, Aktieägaravtal i praktiken, Norstedts Juridik 2011  

Sandström, T, Handelsbolag och enkla bolag, Norstedts Juridik 2010 

Stattin, D och Svernlöv, C, Introduktion till aktieägaravtal, Norstedts Juridik 2008  

Artiklar 

Ramberg, C, Uppsägningstid vid långvariga samarbetsavtal, SvJT 2010 s. 94 

Danelius, J och Ericson, J, Tvångsinlösen av aktier och aktieägaravtal, SvJT 2011 s. 857 



55 
 

Munukka, J, Transnationella principer - rättskälla vid bestämning av återförsäljares rätt till 

uppsägningstid, Ny Juridik 1:10 

Graner, M och Hessius, J, Överlåtelsebegränsningar för aktier, Ny Juridik 4:97  

Internet 

Boyes Turner, Distribution Agreements: What constitutes reasonable notice to terminate?, 

publiceringsdatum 2009-11-10 (tagit del av källan 2012-05-28), 

http://www.boyesturner.com/news-article.html?id=879 

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik, Allt färre aktieägare, 

publiceringsdatum december 2011 (tagit del av källan 2012-02-17), 

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____329517.aspx  

Züblin Scandinavia AB, Miljardkontrakt till Züblin på Citybanan, publiceringsdatum 2008-

12-09 (tagit del av källan 2012-05-04), http://www.zueblin.se/news.php?id=18 

Rättsfall 

Svensk rättslig praxis 

Högsta domstolen 

NJA II 1905 

NJA 1939 s. 434 

NJA 1942 s. 627 

NJA 1962 s. 359 

NJA 1986 s. 402 

NJA 2009 s. 672 

NJA 2011 s. 429 

Internationell och utländsk rättslig praxis 

Danmark 

Bräuner A/S mod OK Snacks A/S (2003) H-23-02 

England 

Alpha Lettings Ltd v. Neptune Research & Development Inc (2003) EWCA Civ 704 

Jackson Distribution Limited v. Tum Yeto Inc (2009) EWHC 982 (QB) 

Punt v. Symons & Co Ltd (1903) 2 Ch 506 

Russel v. Northern Bank Development Corpn (1992) BCLC 1016, HL 

 

 


