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Sammanfattning 
 

Marknadsaktörerna, d v s investerare och bolag, kräver möjlighet till avkastning på 

kapital för att över huvudtaget vilja vistas på en marknad. Ska marknaden lyckas 

skapa kapitalavkastning krävs det sin tur att den har regler som verkar för möjlig-

heterna till detta, nämligen regler som främjar marknadens effektivitet, likviditet 

och transparens.  

Samtidigt, betraktat ur en rättsekonomisk synvinkel, strävar marknaden efter 

paretoeffektivitet. Utgångspunkten härvid är ett minimum av statlig intervention. 

Det tunga regelverket på marknaden går således stick i stäv med den rättsekono-

miska strävan efter så lite reglering som möjligt, men det är nödvändigt att göra 

avkall på denna nollvision om det görs för att komma till rätta med marknads-

misslyckanden. En del utav dessa nödvändiga statliga interventioner utgörs av 

likhetsprinciperna, vilka påverkar marknadsaktörerna på olika sätt beroende på 

vilken aktör och vilken situation som är för handen. 

Den bolagsrättsliga likhetsprincipen reglerar förhållandet mellan majoritets- 

och minoritetsaktieägare och utgör således en bolagsintern princip. Principen 

skyddar framförallt minoriteten från att bli orättvist behandlade, vilket i sin tur 

ytterst syftar till att upprätthålla och stärka ett väl fungerande näringsliv och flödet 

av kapital. 

Inom aktiemarknadsrätten tar likhetsprincipen sikte på förhållandet mellan 

budgivare och målbolagets aktieägare, varvid den främst skyddar minoritetens 

intresse av att bli rättvist behandlade. Principen tolkas enligt den ändamålsinrik-

tade tolkningsmetoden, vilket medför att den ska tolkas mot bakgrund av målet 

om att stärka och upprätthålla allmänhetens förtroende för aktiemarknaden. 

Insolvensrättens likhetsprincip reglerar förhållandet mellan bolag och dess 

borgenärer och utgör, likt den aktiemarknadsrättsliga likhetsprincipen, en bolags-

extern princip. Det går att finna uttryck för principen långt bak i tiden (precis som 

den bolagsrättsliga principen) och den är främst ett skydd för borgenärerna. Prin-

cipen är nödvändig för att upprätthålla en effektiv och väl fungerande marknad. 

Vid första anblick kan det se ut som att likhetsprinciperna inte främjar det 

som anses vara den samhällsekonomiskt mest effektiva lösningen, men denna 

framställning visar att de respektive likhetsprinciperna är nödvändiga för en effek-

tiv och väl fungerande marknad, och därmed indirekt bidrar till paretoeffektivitet. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Principen om likabehandling har sin grund i statsrätten och innebär att alla med-

borgare har rätt att behandlas lika. Detta synsätt härrör ytterst från den naturrätts-

ligt färgade uppfattningen om alla människors lika värde. I många demokratiska 

stater kommer detta till uttryck i grundlagen.1 

För svenskt vidkommande kommer det till uttryck i Regeringsformen 

(1974:152) (”RF”). Utgångspunkten är RF 1:2, 2 st, där det stadgas att: ”den of-

fentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans frihet och värdighet”. Lagrummet utgör förvisso ett s k mål-

sättningsstadgande och kan inte åberopas av enskild i domstol, men icke desto 

mindre tjänar det som politisk vägledning.2  

I RF 1:9 heter det att ”domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra 

som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet 

beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet”, d v s lika 

fall ska behandlas lika.3 Lagrummet brukar kallas för likhetsprincipen och bygger 

på att ingen diskriminering eller särbehandling får ske, utan alla medborgare lyder 

under samma lagar med samma förutsättningar. Om undantag ska tillåtas krävs 

lagstöd och det ska föreligga etiskt godtagbara skäl. Detta säkerställer att enskilda 

inte drabbas av godtycklig myndighetsutövning eller maktmissbruk.4 

Konceptet om likabehandling genomsyras i svensk lag och det återkommer 

på flera andra håll i lagstiftningen. Däremot är det inte säkert att innebörden är 

densamma bara för att beteckningen ”likhetsprincipen” används. I det följande 

talas därför om likhetsprinciperna då dessa skiljer sig åt områdena emellan, särskilt 

beträffande skyddsintressenterna, de bakomliggande motiven och den samhällse-

konomiska inverkan de medför. 

Förevarande framställning tar sikte på den finansiella sektorn vari främst ak-

tiemarknaden behandlas. På aktiemarknaden verkar många olika aktörer varpå ett 

                                                 
1 Dotevall, s 168. 
2 Holmberg m fl, Regeringsformen 1 kap 2 §. 
3 I samma lagrum återfinns även den s k objektivitetsprincipen vilken i korthet innebär att 
myndigheter endast får fästa vikt vid omständigheter som är av betydelse enligt lag vid sin 
maktutövning, se Madell, s 42. 
4 Peczenik, s 52 f. 
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flertal olika regelverk är tillämpliga i olika hänseenden. I framställningen behandlas 

ett axplock utav de, enligt mig, särskilt betydelsefulla rättsområdena för att upp-

rätthålla ett väl fungerande samhälle och därmed sammanhängande marknadseko-

nomi, där likaledes likhetsprinciperna finns att finna. Dessa är bolags-, aktiemark-

nads- samt insolvensrättens områden. 

Bolagsrättsligt tar sig likhetsprincipen tydligast till uttryck i Aktiebolagslag 

(2005:551) (”ABL”) 4:1 där det stadgas att: ”alla aktier har lika rätt i bolaget, om 

inte annat följer av 2-5 §§”. Principen tar sig även till uttryck på andra sätt i lagen. 

Inom aktiemarknadsrätten5 lyser likhetsprincipen starkast när det kommer till 

reglerna för offentliga uppköpserbjudanden. Principen innebär i korthet att bud-

givaren ska behandla målbolagets aktieägare lika, främst vad gäller vederlagets 

bestämmande. 

Avslutningsvis finns det även en likhetsprincip inom insolvensrättens om-

råde. Principen innebär att ett konkursbos borgenärer har en inbördes lika rätt 

och ska ha lika stor procentuell utdelning på sina fordringar. 

Dessa tre rättsområden lyder under vitt skilda regelverk, men enligt mig är de 

ändå närliggande.6 Områdena är särskilt betydelsefulla ur en samhällsekonomisk 

synvinkel då de är nödvändiga för en fungerande och effektiv samhällsekonomi. 

Detta är anledningen till valet av just dessa tre områden och tillhörande likhets-

principer. 

Vad beträffar begreppsapparaten för de ovan nämnda principerna kommer 

de genomgående i denna framställning var och en benämnas ”likhetsprincipen”, 

trots att de respektive principerna i doktrin även lyder under beteckningar som 

”likabehandlingsprincipen”7, ”principen om lika rätt”, ”likställighetsprincipen” o s 

v. Syftet med förenklingen är främst att skapa en röd tråd för läsaren och kontinu-

itet i begreppsanvändningen. Härvid uppmanas läsaren att inte blanda ihop prin-

ciperna då det är fråga om olika principer, med olika innebörd, inom olika rätts-

områden – trots att de är namne. 

                                                 
5 Gränsdragningen mellan aktiemarknads- respektive börsrätt (och värdepappershandelsrätt 
för den delen) är inte glasklar. I denna framställning används begreppet aktiemarknadsrätt, 
då börsrätt främst avser reglerna för institutioner där handel med aktier och finansiella in-
strument sker och är en del av den näringsrättsliga regleringen i gränssnittet mellan privaträtt 
och offentlig rätt, medan aktiemarknadsrätten avser reglerna för noterade bolag vilka är de 
som omfattas av denna framställning, se Eklund & Stattin, s 21 f. 
6 Inte minst för att de tre likhetsprinciperna härvid kan knytas till associationsformen aktie-
bolag, samtidigt som de var och en tar sikte på olika förhållanden rörande dessa. 
7 Likabehandlingsprincipen verkar t o m vara den mest vedertagna benämningen inom  
aktiemarknads- och insolvensrätt. 
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1.2 Problemformulering 

 

Den bolagsrättsliga likhetsprincipen är gammal men än idag råder ovisshet om 

dess närmare innebörd och förhållande till generalklausulerna.8 Dessutom upp-

kommer frågor om hur vidsträckt den bolagsrättsliga likhetsprincipen är, hur möj-

ligheterna till undantag ser ut, vilka skyddsintressenterna är och hur den förhåller 

sig till generalklausulerna. 

Den aktiemarknadsrättsliga likhetsprincipen uttrycks inte explicit i lag, men i 

likhet med den bolagsrättsliga principen, går det att finna uttryck för den på flera 

håll och kanter – frågan är bara vart? Vidare är det av intresse att utreda vilka 

skyddsintressenterna är, när principen ska beaktas respektive när avvikelse tillåts 

samt vem den egentligen är handlingsdirigerande för.  

Vad gäller den insolvensrättsliga likhetsprincipen lyder frågeställningen i 

princip pari passu med de ovan nämnda principerna – hur tar den sig till uttryck 

och vilka är skyddsintressenterna? Vem ska tillämpa den, vilka situationer ska den 

tillämpas vid och när är det möjligt att göra undantag? 

Eftersom de tre likhetsprinciperna förekommer inom särskilt betydelsefulla 

samhällsekonomiska funktionsområden kommer denna framställning fokusera på 

de rättsekonomiska konsekvenser principerna ger upphov till. Härvid uppkommer 

fråga om likhetsprinciperna kan motiveras utifrån ett rättsekonomiskt perspektiv? 

 

1.3 Syfte 

 

Framställningens syfte är: 

 att undersöka och redogöra för de respektive likhetsprincipernas innebörd 

och omfång enligt frågeställningarna i problemformuleringen ovan och, 

när det påkallas, ta ställning till gällande rätt de lege ferenda, samt 

 att analysera principerna ur ett rättsekonomiskt perspektiv och härvid dra 

slutsatser huruvida dessa principer endera gynnar eller missgynnar sam-

hällets strävan efter maximal ekonomisk effektivitet. 

  

 

 

                                                 
8 Se t ex Andersson & Pehrson, s 109. 
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1.4 Metod och material 

 

Vid utarbetandet av denna framställning har för det första den traditionella juri-

diska rättsdogmatiska metoden använts. Härvid bör uppmärksammas att någon 

klar definition begreppet saknas. Syftet med framställningen har varit att under-

söka och behandla gällande rätt i enlighet med rättskälleläran.9 Ett bättre ordval 

för metod skulle således kunna vara ”rättsvetenskaplig metod”. För det andra 

används även rättsekonomisk metod i analysavsnitten.10 

Vid utarbetandet av denna framställning har lagtext i princip endast bidragit 

med utgångspunkter för de respektive likhetsprincipernas frågeställningar.11 Rätts-

praxis har framförallt använts inom aktiemarknads- och bolagsrätt. Förarbeten har 

visat sig vara till stor nytta, främst när de bakomliggande motiven för de olika 

likhetsprinciperna utretts. Merparten av informationen är således hämtad från 

doktrin. Floran är rik vad gäller den bolagsrättsliga likhetsprincipen medan den är 

något snävare beträffande aktiemarknads- och insolvensrättens likhetsprinciper.12 

Slutligen vill jag åberopa vissa reservationer. Då meningsskiljaktigheter före-

ligger, (och har åskådliggjorts) särskilt inom det bolagsrättsliga avsnittet, kan det 

svårligen i helhet benämnas gällande rätt. 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Vissa gemensamma nämnare avseende begränsningarna för de respektive likhets-

principerna finns att urskilja, nämligen att det är den materiella innebörden av 

principerna som har undersökts. Således är frågor om sanktioner utelämnade. 

Dessutom behandlas endast svensk rätt.13  

Inom bolagsrätten är likhetsprincipens innebörd begränsad till ABL då fram-

ställningen i annat fall skulle bli alltför omfattande. Det kan dock nämnas att 

                                                 
9 Rättskälleläran kan i grova drag beskrivas som att svensk lag ska beaktas, förarbeten och 
prejudikat bör beaktas och doktrin, rekommendationer samt andra domar får beaktas, se 
Peczenik, s 33 f f. 
10 För närmare beskrivning av denna framställnings rättsekonomiska metod, se kapitel 2  
nedan. 
11 Notera dock att den aktiemarknadsrättsliga likhetsprincipen inte uttrycks explicit i lag, se    
t ex avsnitt 4.3 nedan. 
12 Beträffande aktiemarknadsrätten kan nämnas att detta rättsområde inte har många år på  
nacken, och i princip den enda doktrin som är uppdaterad är signerad Stattin. Annan doktrin 
har dock också beaktats. 
13 Kapitel 3 och 4 innehåller dock små inslag av EU-rättslig samt annan utländsk reglering, 
men omfattningen är så pass begränsad att det svårligen kan sägas rubba ställningstagandet 
att det endast är svensk rätt som undersökts.  
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denna likhetsprincip gäller som en allmän associationsrättslig princip, och således 

har betydelse inom både förenings- och övrig bolagsrättslig lagstiftning.14 Dessu-

tom kan diverse regler i ABL aktualiseras i samband med offentliga uppköpser-

bjudanden och vid konkurs, med även dessa lämnas därhän.15 

Vad gäller aktiemarknadsrätten så ligger fokus på likhetsprincipen vid offent-

liga uppköpserbjudanden på reglerade marknader.16 Likt ovan är denna begräns-

ning nödvändig för att begränsa framställningens omfång, varför uppköpserbju-

danden utanför reglerade marknader utelämnas. Eftersom denna framställning tar 

sikte på den aktiemarknadsrättsliga likhetsprincipen behandlas inte budgivarens för-

beredelser inför ett bud, målbolagsledningens skyldigheter som uppstår härvid 

eller andra uppköpsrelaterade frågeställningar. Vad gäller budpliktsreglerna lämnas 

reglerna om dispens därhän p g a den svaga kopplingen till likhetsprincipen. 

Vad gäller insolvensrättens område så är lagstiftningen vitt spridd, men den 

torde kunna sammanfattas med följande lagar; Konkurslagen (1987:672) (”KL”), 

Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion (”FrekL”), Skuldsaneringslagen 

(2006:548) (”SkSanL”) samt Förmånsrättslagen (1970:979) (”FRL”).17 I detta 

hänseende har jag valt att fokusera på konkursinstitutets regler om likhetsprinci-

pen samt de därtill sammanhängande bestämmelserna i FRL. Dessutom är huvud-

fokus juridiska personers konkurs, inte fysiska personers (även om detsamma till 

stor del gäller för båda). Dessutom utelämnas de straffrättsliga reglerna i Brotts-

balk (1962:700) (”BrB”) 11 kap 1-4 §§ om borgenärsbrott. 

 

1.6 Disposition 

 

Framställningen delas upp i sex huvudkapitel. I kapitel 2 beskrivs kortfattat för 

denna framställnings rättsekonomiska metod i syfte att tydliggöra analysavsnittens 

argumentation och det avslutande kapitlets slutsatser. Dessutom klarläggs mark-

nadens samhällsekonomiska betydelse och vad som driver marknadsaktörerna, 

vilket också är nödvändigt för att bringa klarhet i analysernas argumentationslinjer. 

                                                 
14 Jfr Sandström, s 202 samt Johansson, s 156. 
15 T ex reglerna i 22 kap om tvångsinlösen och 25 kap om bolags avveckling, se Sandström s  
360 samt 372 f. 
16 Ytterligare begränsningar består i att det endast är Stockholmsbörsen som avses, se avsnitt  
2.4.1 nedan. 
17 Danell, Jernström, Jonsson & Pelli, s 28. 
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I kapitel 3 t o m 5 behandlas var och en av de respektive likhetsprinciperna för 

sig. Avsikten är att redogöra för såväl innebörden av principerna som möjlighet-

erna till undantag. Vart och ett av dessa kapitel innehåller en kort historisk exposé 

i syfte att belysa de respektive likhetsprincipernas betydelse. Avsnitten avslutas 

sedan med en analys. Förutom den rättsekonomiska aspekten innehåller analyser-

na inslag av min syn på de respektive områdenas gällande rätt, där jag i visst hän-

seende dessutom tar ställning till hur jag ser på den. 

I det avslutande kapitel 6 dras slutsatser, främst utifrån ett rättsekonomiskt 

perspektiv. Det klarläggs huruvida likhetsprinciperna bidrar till samhällets strävan 

efter ekonomisk effektivitet eller inte.  
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2. Rättsekonomi & metodologiska utgångspunkter 

 

Rättsekonomi innebär att rätten analyseras externt utifrån ett ekonomiskt perspek-

tiv. Detta synsätt har sin grund i utilitarismen vilken betraktar rätten som ett me-

del för att maximera samhällets sammanlagda lycka. En rättsekonom betraktar 

istället rätten som ett medel för att uppnå maximal samhällsekonomisk effektivitet 

eller välfärd. Måtten härom kallas för Kaldor-Hicks effektivitet eller paretoeffekti-

vitet.18 

Vidare innehåller rättsekonomin olika skolor och inriktningar.19 I denna 

framställning tillämpas främst Chicagoskolan och transaktionskostnadsteorin då 

de synes vara mest praktiskt användbara i detta sammanhang. Dessutom beskrivs 

kortfattat för principal agentteorin i syfte att belysa de intressekonflikter som upp-

står beroende på vilken likhetsprincip som är för handen.  

 

2.1 Chicagoskolan 

 

Chicagoskolan, eller ”law and economics” som den också kallas, har haft ett stort 

genomslag inom såväl amerikansk som EU-rättslig lagstiftning.20 Karaktäristika för 

skolan är tillämpningen av enkla teoretiska modeller i syfte att utvärdera välfärds-

effekter i termer av ekonomisk effektivitet av lagstiftning. Utgångspunkten härvid 

är den s k ”rational choice”-teorin. Teorin bygger på antagandet att individer beter 

sig rationellt utifrån ett ekonomiskt perspektiv. En av Chicagoskolans främsta 

förespråkare, Richard Posner, menar att det kan förutspås hur individer kommer 

att agera beroende på bestämmelsers utformning, förutsatt att rational choice-

antagandet tillämpas. Som exempel anför han att kriminella ”konsumerar” brott 

beroende på ”priset” de straffrättsliga sanktionerna utgör.21 

Vidare förespråkas icke-intervention från staten. Härvid är argumentet att 

marknader oftast är självreglerande. Chicagoskolan anser, generellt sett, att lag-

stiftning leder till ineffektivitet eftersom lagar stiftas utifrån specifika samhälls-

gruppers intressen. I vissa situationer är dock statlig intervention motiverad, näm-

                                                 
18 Korling & Zamboni, s 175 f. 
19 Ibid, s 176. 
20 Ibid, s 183. 
21 Ibid, s 183 f. 
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ligen för att komma till rätta med marknadsmisslyckanden i form av t ex ”free 

riding”.22 

 

2.2 Transaktionskostnadsteorin 

 

Transaktionskostnadsteorin (”TCE”)23 bygger på tanken att transaktioner för-

knippas med transaktionskostnader, vilka i sin tur påverkar resultatet av den sam-

manlagda ekonomiska effektiviteten. Som exempel på transaktionskostader kan 

nämnas kostnader för att söka information och medkontrahent samt förhandla, 

verkställa och genomföra avtal. Till skillnad från Chicagoskolan utgår TCE ifrån 

att individer är egennyttiga och besitter begränsad rationalitet p g a bristande in-

formation. Denna kombination kan resultera i att individen fattar beslut som är 

egennyttiga i ett kortsiktigt perspektiv, men ger upphov till negativa effekter i ett 

långsiktigt perspektiv.24 

Transaktionskostnadens betydelse åskådliggörs bäst genom det s k Coase-

teoremet. Slutsatsen av teoremet är att en marknad, i en värld utan transaktions-

kostnader, fördelar resurser på det effektivaste sättet oberoende av hur olika rät-

tigheter fördelas mellan individer. Detta utgör således ett motargument mot tesen 

att lagstiftning bäst löser marknadsmisslyckanden – det beror på transaktionskost-

naderna. Utan transaktionskostnader kommer marknaden uppnå det mest effek-

tiva resultatet, vilket utesluter behovet av statlig intervention. Däremot behövs 

statlig intervention när (för höga) transaktionskostnader förhindrar det effektiv-

aste utfallet.25 

 

2.2.1 Standardkontraktsmodellen 

 

En till TCE mycket närliggande teori är den s k standardkontraktsmodellen. Mo-

dellen används flitigt inom aktiebolagsrättslig litteratur och den går ut på att lagen 

borde vara vad parterna inom ett visst område avtalat om; lagen borde vara en spe-

gelbild av parternas intressen. En sorts sinnesbild av en för parterna perfekt lag. 

När parternas intressen återges i standardkontraktet antas dessa ha fullständig 

information och transaktionskostnader saknas. Det är också viktigt att standard-

                                                 
22 Korling & Zamboni, s 185 f. 
23 “Transaction cost economics”. 
24 Korling & Zamboni, s 187. 
25 Ibid, s 188 f. 
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kontraktet (lagen) är dispositivt/semidispositivt. Detta så parterna kan komma 

överens om en lösning som är mer ekonomiskt gynnsam för dem än vad lagen 

anger.26 

 

2.3 Principal agentteorin 

 

Principal agentteorin går i korthet ut på att ett förhållande uppstår när en individ, 

för en organisations räkning, anlitar en uppdragstagare. I detta förhållande är upp-

dragsgivaren principal och uppdragstagaren agent. Den förra har ett intresse av att 

uppdraget utförs väl då det påverkar verksamheten, samtidigt som den senare vill 

minimera sina insatser med hänsyn till uppoffringarna denne måste företa. Härvid 

uppstår således motstridiga intressen.27 

Både agenten och principalen är rationella och nyttomaximerande varför de 

kommer handla för egen vinning, oberoende av om motparten blir lidande. Agen-

ten besitter ett visst informationsövertag då denne ofta är anlitad som expert inom 

sitt område. Detta kan agenten dra nytta av i syfte att minimera sina kostnader 

samtidigt som det genererar övervakningskostnader för principalen. För att för-

hindra detta måste principalen finna incitament för agenten att självmant handla i 

principalens intresse.28 

Intressekonflikterna kan uppstå mellan olika parter när det kommer till orga-

nisationsformen aktiebolag, nämligen:29 

 

 

2.4 Marknadens samhällsekonomiska betydelse 

 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv strävar alltså samhället efter att uppnå så 

hög välfärd som möjligt. Handel upplevs välfärdshöjande av alla inblandade aktö-

rer, annars hade någon handel aldrig förekommit. För att underlätta och upp-

                                                 
26 Andersson, s 52. 
27 Hagen, s 4 f. 
28 Artsberg, s 83 f f. 
29 Bergström & Samuelsson, s 17. 

 Företagsledning –   Aktieägare 

 Majoritet   –   Minoritet 

 Aktieägare   –   Borgenär 
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muntra denna handel finns marknader.30  Där kan investerare och företag mötas 

för att utbyta kapital. Investeraren investerar sin förmögenhet (riskkapital) i före-

tag i utbyte mot ersättning (avkastning) samtidigt som företagen får tillgång till 

nytt kapital. Riskkapitalet skapar i sin tur förutsättningar för ytterligare tillväxt och 

välfärd. Om detta ska ske på ett smidigt sätt måste dessa aktörer kunna mötas och 

omfördela sitt kapital till en låg kostnad, t ex på en värdepappersmarknad.31 

 

2.4.1 Särskilt om aktiemarknaden  

 

Värdepappersmarknaden kan delas in i tre delmarknader, nämligen aktie-, kredit 

och derivatmarknaden. I det följande behandlas endast aktiemarknaden.32 På 

denna marknad erbjuds handel med värdepapper (aktier, konvertibler och teck-

ningsoptioner) som emitterats av ett bolag. Instrumenten är kopplade till ägandet i 

bolaget.33 

Det är alltså på aktiemarknaden företaget möter investeraren.34 Företaget sö-

ker kapital vilket investeraren besitter. Vikten av en väl fungerande börshandel är 

av avgörande betydelse för bolagens kapitalförsörjning.35 

 Aktiemarknadens likheter med andra marknader är att informationen om 

tillgångarna finns tillgänglig på marknaden och att priset på tillgångarna bestäms 

av utbud och efterfrågan.36 

Ett särdrag för aktiemarknaden, som förvisso delas med andra typer av 

marknader, är att den består av en primär- och en sekundärmarknad. Via primär-

marknaden erhåller företagen kapitaltillskott genom att sälja aktier, vilket sker 

genom t ex nyemissioner. Sekundärmarknaden, som utgör den betydligt större 

marknaden av de två, kan beskrivas som en andrahandsmarknad. Där möts säljare 

och köpare för att handla med tidigare utgivna aktier.37  Primär- och sekundär-

marknaden samverkar följaktligen. Emissionerna via primärmarknaden är en för-

                                                 
30 Kågerman, s 53 f. 
31 Sevenius & Örtengren, s 27. 
32 I Sverige har vi för närvarande tre marknader som auktoriserats såsom reglerad marknad, 
nämligen NASDAQ OMX Nordic (Stockholmsbörsen), Nordic Growth Market och Bur-
gundy. Härutöver finns även s k multilaterala handelsplattformar som t ex Aktietorget och 
First North, se Sevenius & Örtengren, s 38. För denna framställnings vidkommande behand-
las framledes endast Stockholmsbörsen. 
33 Sevenius & Örtengren, s 38. 
34 Betydelsen av börsens funktion att knyta samman köpare och säljare anses av somliga som  
den enskilt viktigaste, se Pehrson, s 377. 
35 Pehrson, s 375. 
36 Prop 1990/91:142, s 74 f. 
37 Sevenius & Örtengren, s 34 f. 
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utsättning för handels på sekundärmarknaden. Omvänt är den framtida möjlighet-

erna till avyttring en förutsättning för att en aktie ska tecknas från början.  

Ett annat viktigt särdrag för aktiemarknaden är att aktier oftast är mer kom-

plexa än andra tillgångsslag. Det ställs därför höga krav på aktiemarknadens in-

formationsgivning i syfte att korrekt kunna fastställa aktiernas värde.38  

Aktiemarknaden är således en viktig samhällsekonomisk pusselbit i det finan-

siella systemet. Generellt sett har aktiemarknaden tre huvudfunktioner att fylla, 

nämligen att underlätta kapitalbildning i ekonomin på ett sätt som skapar en källa 

till kapital för företagen, att underlätta riskhantering så att investerare själva kan 

välja och förändra sina risker samt att skapa priser som fungerar som informat-

ionsbärare på marknaden.39  

 

2.4.1.1 Motiven för en reglerad aktiemarknad  

 

Aktiemarknaden är underkastad ett mycket omfattande regelverk, trots att den 

samhällsekonomiskt mest effektiva lösningen präglas av så lite statlig reglering 

som möjligt. Motiven till detta är att marknadsmisslyckanden, i form av negativa 

externa effekter och informationsasymmetri, ska stävjas. I annat fall leder dessa 

misslyckanden till ineffektiv allokering av kapital. Generellt sett syftar den aktie-

marknadsrättsliga regleringen till att marknaden ska vara effektiv, genomlyst och 

likvid.40  

En negativ extern effekt uppstår när en aktörs beslut medför kostnader för 

andra aktörer utan att denna effekt går via marknaden. Skolexemplet är en fabrik 

vars produktion orsakar miljöförstöring vilket motiverar statlig reglering av ut-

släppen. Vad gäller informationsproblem talas det om asymmetrisk information. Detta 

föreligger när de olika marknadsaktörerna inte har tillgång till samma information 

eller när tillräcklig information saknas. Informationsasymmetri ensamt är dock 

inte tillräckligt för att motivera reglering, utan det måste föreligga i kombination 

med oönskade effekter av asymmetrin.41   

 

 

 

                                                 
38 Prop 1990/91:142 s 75.  
39 SOU 2004:69, s 58. 
40 SOU 2006:50, s 140 f samt Sevenius & Örtengren, s 31 f. 
41 SOU 2006:50, s 141. 
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2.4.1.1.1 Samhälleliga intressen  

 

Tre grundläggande intressen kan urskiljas för att undvika ovan nämnda mark-

nadsmisslyckanden genom reglering, nämligen (i) systemskyddsintresset, (ii) kon-

sumentsskyddsintresset och (iii) effektivitetsintresset. 

(i) En stor del av aktiehandeln sker datoriserat på t ex Stockholmsbörsen. 

Detta ställer höga krav på stabila tekniska lösningar. Det är detta intresse, system-

skyddsintresset, som tydligast motiverar reglering på aktiemarknaden. Verksam-

heten som bedrivs inom den finansiella sektorn är förknippad med systemrisker. 

Med systemrisk förstås en allvarlig störning som sprider sig genom systemet och 

riskerar hota dess grundläggande funktion. Vad mer specifikt gäller aktiemark-

naden så är denna förknippad med nätverkseffekter. Detta kan uppstå när likvidi-

teten i en viss del av marknaden snabbt sjunker vilket i sin tur kan leda till att lik-

viditeten sjunker i hela marknaden. Detta skedde t ex den svarta måndagen 1987. 

Ytterligare systemrisker i värdepappershandeln föreligger i clearing och avveckling 

av finansiella transaktioner. Regleringen för att motverka systemrisker är främst 

inriktad på att upprätthålla stabilitet i de företag som har sin verksamhet i avverk-

nings- och betalningssystemen, s k clearing-organisationer.42 

(ii) Finansiella tjänster och handel med finansiella instrument spelar en viktig 

roll för hushållens ekonomi. De problem som lagstiftaren söker undvika är in-

formationsproblem och intressekonflikter. Informationsproblemen består av att 

konsumenterna har ett underläge gentemot professionella aktörer p g a asymmetri. 

Intressekonflikter kan uppstå i konsumenternas kontakt med aktörer som har 

motstridiga intressen, s k finansiella intermediärer. Dessa intermediärer skulle 

nämligen kunna utnyttja sitt informationsövertag för egen vinning.43   

Det går dock inte att komma ifrån det faktum att med varje investering följer 

alltid en risk. På aktiemarknaden är det svåra faktorer investeraren har att ta hän-

syn till, såsom företagets framtidsutsikter och den allmänna ekonomiska utveckl-

ingen. Placeraren är således i behov av korrekt information om de företag som ger 

ut aktier och om handeln i aktien. Därför finns regler som ålägger företagen och 

marknaden informationsplikt samt regler om ersättning för skada som uppkom-

                                                 
42 SOU 2006:50, s 142-145. Den svenska clearing-organisationen heter Euro Clear. 
43 Ibid, s 146-150. 
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mer till följd av oegentligheter.44 Den rika floran av noterade bolag tillser även att 

investerare enkelt kan sprida sina risker i olika bolag inom olika branscher.45 

(iii) Ovan har nämnts samhällets strävan efter att uppnå den samhällsekono-

miskt mest effektiva lösningen. En sådan situation är för handen när kapitalet 

kommer till sin mest produktiva användning och när de finansiella riskerna bärs 

av dem som är villiga att göra det till den lägsta ersättningen. Effektivitetsintresset 

har fyra mått, nämligen marknadens informationseffektivitet, likviditet, systemef-

fektivitet och dynamiska effektivitet.46  

På en informationseffektiv marknad avspeglar priserna snabbt samtlig tillgänglig 

relevant information om aktiers värde. Detta underlättar för investerares möjlig-

heter att göra väl avvägda investeringar eftersom aktiernas värderingar är tillförlit-

liga.47 Dessutom blir transaktionskostnaderna lägre. Om en potentiell köpare inte 

på ett snabbt, billigt och enkelt sätt kan skaffa sig information om aktien och bo-

laget slutar det sannolikt med att någon investering inte kommer till stånd över 

huvudtaget. Ju lägre kostnaderna att ta reda på denna information är, desto mer är 

den potentiella köparen villig att investera.48 

Likviditet är ett svårare begrepp att definiera, men O’Hara uttrycker det ge-

nom en analogi, enligt vilken han menar att likviditet är som pornografi: ”it is hard 

to define, but you know it when you see it”.49 En annan tänkbar definition är hur 

snabbt, billigt och enkelt en tillgång kan omsättas med minimal effekt på priset. 

Likviditeten är god när utbud och efterfrågan är höga. Då är det enkelt för köpare 

att lägga ett acceptabelt anbud samtidigt som det är lätt för säljare att avge en rim-

lig accept.50 

Systemeffektivitet mäter hur effektivt det finansiella systemet är. Härom strävas 

främst efter att ta bort onödiga steg i handelsprocessen och genom dagens auto-

matiserade förfarande, med färre led att passera innan en transaktion genomförs, 

minskar kostnaderna.51 Börsen är således ett viktigt verktyg i syfte att sänka trans-

aktionskostnaderna. Utan dylika handelsplattformar skulle aktörerna bli tvungna 

att t ex annonsera i tidningar för att hitta motparter och genomföra transaktioner. 

                                                 
44 Prop 1990/91:142, s 78. 
45 Pehrson, s 377. 
46 SOU 2006:50, s 151. 
47 Ibid, s 151 f. 
48 Pehrson, s 377. 
49 O’hara, s 1. 
50 SOU 2006:50, s 152. 
51 Ibid, s 154. 
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Transaktionskostnaderna skulle då bli så höga att en köpare förmodligen inte in-

vesterar, i alla fall inte på kort sikt, med tanke på svårigheten att själv sälja aktiein-

nehavet vid ett senare tillfälle.52 

Det sista måttet är den dynamiska effektiviteten. Effektivisering på en marknad 

kan leda till att andra marknader blir mindre effektiva. Värdepappersmarknadens 

effektivisering kan leda till inträdeshinder för nya aktörer. Detta är självklart nega-

tivt eftersom det är en fri marknad som eftersträvas, inte ett monopol. Den dy-

namiska effektiviteten kan alltså utgöra ett mått på den sammanvägda effektivite-

ten.53  

 

2.4.1.1.2 Allmänhetens förtroende för aktiemarknaden54 

 

Vikten av att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappers-

marknaden framgår b la av lag (2007:528) om värdepappersmarknaden (”VpmL”) 

13:1 samt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 1:2 (”LHF”). 

Där stadgas det att börsens verksamhet ska drivas på ett sätt så att allmänhetens 

förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls. Dessutom anges det i förar-

betena att om en dylik verksamhet ska kunna bedrivas uthålligt och varaktigt krävs 

det att verksamheten åtnjuter allmänhetens förtroende.55 Härvid har just aktier 

som sparform betonats.56 

Visserligen är det inte ett självändamål i sig att uppnå allmänhetens förtro-

ende, utan förtroendet är snarare en förutsättning för att marknaden ska nå sina 

mål om samhällsekonomisk effektivitet.57   

Förtroende kan definieras som: ”… den förväntan beträffande andra med-

lemmar av en gemenskap som uppstår när denna gemenskap präglas av konse-

kvent, hederligt och samarbetsinriktat beteende grundat på allmänt accepterade 

normer”.58 Bestämmelserna om att upprätthålla förtroendet återfinns på flera håll i 

lagtexten och riktas mot olika aktörer.  

                                                 
52 Pehrson, s 376. 
53 Ibid, s 154 f. 
54 Förvisso torde de ovan redovisade samhällsintressena ge uttryck för motivet om allmän-
hetens förtroende för aktiemarknaden, men genom att rubricera det explicit vill jag betona 
vikten utav detta. 
55 SOU 1989:72, s 271. 
56 SOU 1997:22, s 302. 
57 Jansson, s 21. 
58 SOU 2004:47, s 88. 
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Det har ovan klarlagts att det är samhällsekonomiskt viktigt att företag tillförs 

riskkapitalkapital. För att detta ska ske på aktiemarknaden måste investerarna ha 

förtroende för marknaden. Utan förtroende kommer dessa investeringar inte bli 

av och näringslivet kommer avstanna, samtidigt som enskildas kapitalavkastning 

minskar. Förutom att utgöra basen för investeringsviljan bidrar en pålitlig mark-

nad till att hålla ner transaktionskostnaderna. Om investerarna kan lita på att 

marknadspriset är korrekt59 måste inte dyra rådgivare anlitas innan en transaktion 

ska genomföras. Att skapa och upprätthålla förtroende utgör således ett viktigt 

motiv för den aktiemarknadsrättsliga regleringen.60  

 

2.5 Vinstmaximeringsprincipen  

 

Ett aktiebolags verksamhetsföremål ska framgå av bolagsordningen och såtillvida 

ej annat anges i bolagsordningen är syftet med verksamhetsföremålet att bereda 

vinst åt aktieägarna. Detta kallas för vinstmaximeringsprincipen.61 Principen med-

för att investerare kan lita på att bolagsledningar strävar efter att maximera aktieä-

garnas vinstintresse, med undantag för det fall att bolagsordningen anger något 

annat. Principen gynnar således investerare samtidigt som den gynnar borgenärer 

då deras kreditbedömningar underlättas.62 

En närmare beskrivning av principen vållar dock viss problematik. När ett 

bolag genomför en nyemission kan den totala vinsten ökas beroende på vad det 

nya kapitalet används till, men det är inte självklart att vinsten per aktie ökar ef-

tersom en nyemission också ökar antalet utgivna aktier. Och vad är ett riktigt be-

slut enligt vinstmaximeringsprincipen om bolaget har att välja mellan en investe-

ring som ger en vinst om 1 miljon kronor om fem år respektive en investering 

som ger en årlig vinst om 150 tusen kronor?63 

Vinstmaximeringsprincipen kan således beskrivas som aktieägarnas gemen-

samma intresse av att maximera värdet på det egna kapitalet i bolaget. Värdet på 

det egna kapitalet består i sin tur av summan av alla framtida kassaflöden som 

aktieägare kan erhålla från sina investeringar. Desto längre fram i tiden ett kassa-

                                                 
59 Ett korrekt marknadspris är när värdet på en aktie avspeglas i all relevant tillgänglig in-
formation, Sevenius & Örtengren, s 31. 
60 Sevenius & Örtengren, s 30. 
61 Som synes är principen dispositiv. 
62 Bergström & Samuelsson, s 50 f. 
63 Ibid, s 54. 
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flöde ligger, desto lägre är värdet. För ett noterat bolag är en bra måttstock aktie-

kursen multiplicerat med antalet noterade aktier.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Bergström & Samuelsson, s 55. 
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3. Den bolagsrättsliga likhetsprincipen 

 

3.1 Inledning 

 

ABL bygger på majoritetsprincipen – den aktieägare som innehar flest röster på 

bolagsstämman bestämmer i de allra flesta frågor. I bolag med koncentrerat 

ägande är denna aktieägare, den s k kontrollaktieägaren,65 normalt den som kan 

samla mer än hälften av rösterna.66 Däremot behöver kontrollaktieägaren i ett 

bolag med spritt ägande långt mindre än hälften av rösterna för att utöva infly-

tande över bolagets ledning och förvaltning.67 Syftet med majoritetsprincipen är 

att bolaget ska ges en beslutskraftig och effektiv förvaltning.68 

Det händer dock att kontrollaktieägaren fattar beslut som inte stämmer över-

ens med övriga aktieägares intressen. Denna intressekonflikt är inte enbart för-

knippad med publika bolag, utan det förekommer i alla bolag med flera ägare. 

Minoriteten riskerar alltså att lida men om majoriteten väljer att missbruka sin 

ställning. Ett exempel är då kontrollaktieägaren och bolagsledningen inte har 

samma syn på bolagets kostnader som de andra aktieägarna vad gäller att ta ut 

förmåner från företaget.69 Bara för att majoriteten fattar ett beslut som inte står i 

samklang med minoritetens intresse innebär inte nödvändigtvis att det är fråga om 

majoritetsmissbruk.70 

Till gagn för minoriteten innehåller ABL minoritetsskyddsregler. En del av 

detta skydd utgörs av likhetsprincipen, vilken är en gammal associationsrättslig 

princip som har existerat sedan den senare delen av 1800-talet.71 Principen är upp-

ställd för medlemmarna i en association med innebörden att alla medlemmar ska 

ha lika rätt såvitt ej annat stadgas i författningen eller lagen. Enligt författningen 

kan sålunda medlemmarna ha olika rätt till vinst eller olika rösträtt om den före-

skriver olikheter beträffande de ekonomiska rättigheterna eller förvaltningsbefo-

genheterna.72 

                                                 
65 För framställningens vidkommande avses i det följande med kontrollaktieägare den aktieä-
gare som kan mobilisera flest röster vid bolagsstämman och därmed besitter ett bestäm-
mande inflytande. 
66 Sandström, s 179. 
67 Bergström & Samuelsson, s 151 f. 
68 Sandström, s 199. 
69 Bergström & Samuelsson, s 71 samt 152. 
70 Jfr avsnitt 2.5 ovan. 
71 Andersson & Pehrson, s 110. 
72 Johansson, s 81. 
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3.2 Historisk exposé 

 

Första gången kodifieringen av likhetsprincipen syntes var i 1895 års aktiebolags-

lag. Principen tog sikte på aktierna i bolaget och föreskrev att varje aktiebolag 

skulle ha en stiftelseurkund som angav huruvida aktierna medförde samma rätt 

eller inte. I 1910 års aktiebolagslag framgick likhetsprincipen motsatsvis då det 

stadgades ”där ej alla aktier skola medföra samma rätt...”. Härvid kan slutsatsen 

dras att likhetsprincipen utgjorde normalläget och den var mer eller mindre en 

självklarhet. 1944 års aktiebolagslag innebar inte någon saklig förändring av prin-

cipen, däremot förändrades inriktningen på den vidare rättsutvecklingen i och 

med införandet av generalklausulerna. Enligt förarbetena till 1944 års aktiebolags-

lag var generalklausulerna ett uttryck för likhetsprincipen – att alla aktieägare är 

likställda – vilket var grundläggande och gällande för hela aktiebolagsrätten. Infö-

randet av generalklausulerna resulterade i att dessa blev den standard mot vilken 

tillåtligheten av ett bolags företagna åtgärder skulle bedömas, istället för likhets-

principen.73  

I övrigt betonades vikten av minoritetsskyddregler i 1944 års aktiebolagslags 

förarbeten. De beskrevs som de ömtåligaste reglerna inom aktiebolagsrätten, sam-

tidigt som det konstaterades att alltför långtgående minoritetsskyddsregler ökar 

risken för minoritetsmissbruk. Med beaktande av detta, d v s en avvägning mellan 

minoritetens intresse av att bolaget inte plötsligt ändrar karaktär genom en änd-

ring i bolagsordningen och majoritetens intresse av att kunna anpassa bolaget till 

det föränderliga näringslivet, där det senare vägde tyngst, infördes lättnader avse-

ende majoritetskraven vid ändrande av bolagsordningen.74 

Syftet med införandet av generalklausulerna var att lagfästa likhetsprincipen i 

vid mening, främst för att förhindra bolagsstämman från att fatta beslut utanför 

dess kompetensområde. Lagstiftaren tyckte alltså att likhetsprincipens tillämp-

ningsområde var för snävt, vilket generalklausulerna skulle råda bot på. Kringgå-

enden av likhetsprincipen skulle förhindras genom att vidga tillämpningsområdet. 

Med andra ord, om något var tillåtet enligt likhetsprincipen i snäv mening skulle 

det eventuellt vara otillåtet enligt generalklausulerna (likhetsprincipen i vid me-

ning). Härvid kan, enligt Andersson och Pehrson, slutsatsen dras att de två regler-

                                                 
73 Andersson & Pehrson, s 111 f. 
74 Prop 1944:5, s 196. 
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na i viss mån överlappar varandra (en åtgärd kan ju vara otillåten enligt både lik-

hetsprincipen och generalklausulerna).75  

Vidare in på 1970 talet ansåg lagstiftaren att de dåvarande reglerna tog alltför 

mycket hänsyn till minoriteten, särskilt avseende majoritetskraven för att ändra 

bolagsordningen. Återigen vägde bolagets intresse av handlingsfrihet tyngre än 

minoritetens intresse och majoritetskraven sänktes ytterligare. Minoriteten fick 

helt enkelt finna sig i att acceptera dessa för dem (potentiellt) skadliga bestämmel-

ser.76  

Dessutom infördes vissa bestämmelser om nyemissioner och företrädesrätt 

vilket ökade majoritetens befogenheter ännu mer. Lagstiftaren hänvisade dock till 

generalklausulerna och ansåg dessa utgöra ett fullgott skydd för minoriteten.77 Det 

uttrycktes att åtgärder som förvisso innebar avsteg från likhetsprincipen inte var 

att se som otillbörliga såtillvida de var ”företagsekonomiskt riktiga och försvar-

liga”, samtidigt som syftet med generalklausulerna var att vidga tillämpningsområ-

det. Härvid kan viss motstridighet skönjas.78  

Vad beträffar likhetsprincipen så var det inte förrän i 1975 års aktiebolagslag 

som den kom till uttryck klart och tydligt och fick den utformning som motsvarar 

den som gäller idag, nämligen att alla aktier ska ha lika rätt i bolaget, om ej annat 

följer av denna paragraf.79 

I prop 1997:98/99 kom minoritetsskyddet återigen upp på tal. Denna gång 

konstaterades att alltför långtgående majoritetsvänliga regler riskerar majoritets-

missbruk samtidigt som det omvända förhindrar bolaget från att effektivt utnyttja 

sina resurser.80 

I förarbetena till nuvarande lag lämnades relativt litet utrymme för minori-

tetsskyddsfrågor samtidigt som vikten av konkurrenskraftiga företag med möjlig-

heter till effektiv förvaltning betonades. Lagstiftaren ville ta bort regler som inte 

fyllde någon funktion eller som var onödiga. Härvid konstaterades att en mindre 

regelmängd inte enkom är positivt för bolag då det kan resultera i högre kostnader 

p g a högre krav på korrekta och väl avvägda bestämmelser i bolagsordningen. 

                                                 
75 Andersson & Pehrson, s 113 f. 
76 Prop 1975:103, s 140 f f. 
77 Andersson & Pehrson, s 115. 
78 Prop 1973:93 s 137. 
79 Andersson & Pehrson, s 116 f. 
80 Prop 1997:98/99, s 1 samt s 76. 
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Därför var det viktigt med flexibla regler, vilket uppnåddes genom att ge bolag 

möjlighet att göra undantag från lagen i vissa fall.81  

Idag återfinns generalklausulerna i ABL 7:47 respektive 8:41 där det stadgas 

att: ”bolagsstämman får inte fatta ett beslut som är ägnat att ge en otillbörlig för-

del åt en aktieägare eller någon annan till nackdel för bolaget eller någon annan 

aktieägare” respektive: ”styrelsen eller någon annan företrädare för bolaget får inte 

företa en rättshandling eller någon annan åtgärd som är ägnad att ge en otillbörlig 

fördel åt en aktieägare eller någon annan till nackdel för bolaget eller någon annan 

aktieägare”. Likhetsprincipen återfinns i ABL 4:1 där det stadgas att: ”alla aktier 

har lika rätt i bolaget, om inte annat följer av 2-5 §§.”  

 

3.3 Minoritetsskyddet 

 

Minoritetsskyddet är infört som ett skyddsnät för att hindra majoritetsmissbruk. 

Skyddsreglerna syftar bl a till att upprätthålla och stärka ett väl fungerande nä-

ringsliv och flödet av kapital.82 Om investerare ska riskera sitt kapital i företag 

måste insatsen skyddas från värdetransaktioner till majoriteten, även vid de till-

fällen då insatsen är för liten för att ge investeraren möjlighet att utöva inflytande i 

företagets beslutsfattande.83 

Lagstiftaren har därför infört olika former av inskränkningar i majoritetens 

handlingsfrihet. Detta hindrar majoriteten från att fatta beslut som är direkt skad-

liga för minoriteten. Härvid är dock balansgången svår. Alltför långtgående mino-

ritetsskyddsregler riskerar nämligen lamslå bolagets verksamhet och dessutom kan 

minoriteten komma att missbruka sina befogenheter. Om minoritetsskyddet å 

andra sidan är för svagt föreligger risk för att majoriteten kör över minoriteten.84 

Minoritetsskyddet kan delas upp i två grupper, nämligen minoritetsskydds-

regler respektive minoritetsrättighetsregler.85 De förra syftar till att skydda minori-

tetsägare mot övergrepp från majoriteten utan att minoriteten aktivt behöver göra 

något. Majoriteten är alltså skyldig att ta hänsyn till minoritetsskyddsreglerna i allt 

sitt agerande. Minoritetsrättighetsreglerna kräver däremot ett aktivt agerande av 

                                                 
81 Prop 2004/05:85, s 197-202. 
82 Prop. 1975:103, s 245. 
83 Bergström & Samuelsson, s 163. 
84 Ibid, s 163 f f. 
85 Beyer & Båvestam, s 13. Johansson använder även termen “positiva minoritetsbefogen-
heter” för de regler som kräver ett aktivt agerande av minoriteten, se Johansson, s 197. 
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minoriteten för att aktualiseras. Det är endast minoritetsskyddreglerna som skyd-

dar varje enskild aktieägare, medan minoritetsrättighetsreglerna i viss mån kräver 

en minoritet av viss storlek. Likhetsprincipen och generalklausulen utgör en del av 

det passiva skyddet, och anses dessutom som det viktigaste.86 

Aktieägarna kan disponera över minoritetsskyddet genom aktieägaravtal och 

bolagsordning. Att använda bolagsordningen som plattform medger endast änd-

ringar av minoritetsskyddet i utvidgande riktning, det går alltså inte att skriva bort 

skyddet i bolagsordningen om inte annat anges i ABL. Nackdelen med att an-

vända sig av bolagsordningen är att det inte är säkert att ändringen består, ef-

tersom det är möjligt att ändra bolagsordningen om erforderligt majoritetskrav 

uppnås.87 

Vad gäller dispositioner genom aktieägaravtal torde, i likhet med bolagsord-

ningen, en utvidgning av skyddet inte vålla några problem, med den haken att 

avtalet endast är giltigt parterna (aktieägarna) emellan och inte gentemot bolaget. 

Det verkar även vara möjligt att begränsa skyddet genom aktieägaravtal, även om 

det råder delade meningar härom.88 En härskande uppfattning är att begränsningar 

kan göras i de minoritetsskyddsregler som är uppställda för att skydda aktieägarna, 

eftersom sådana regler kan frångås med hänvisning till den s k SAS-principen.89 

Däremot torde en inskränkning i sådana regler som har karaktären av borgenär-

skyddsregler inte vara giltiga, inte ens aktieägarna emellan.90 

 

3.4 Likhetsprincipen i ABL 

 

ABL 4:1 bygger på artikel 42 i det andra bolagsdirektivet91 vari det stadgas att 

medlemsstaterna ska tillse att alla aktieägare i samma rättsställning behandlas lika-

dant. Detta medför att både aktier med samma rättigheter och aktieägare med 

samma aktieinnehav ska likabehandlas.92 Likhetsprincipen fungerar som en mot-

vikt till huvudregeln om att den som har röstmajoritet bestämmer vid bolags-

                                                 
86 Beyer & Båvestam, s 13. 
87 Johansson, s 200. 
88 Kansmark och Roos anser att avtal som inskränker minoritetsreglerna är ogiltiga, se 
Kansmark och Roos, s 33. 
89 Mer om detta i avsnitt 3.4.2.2 nedan. 
90 Sjöman, s 55 f samt s 60. Läsaren uppmanas härvid notera att borgenärskyddsregler inte 
faller in under kategorin minoritetsskyddsregler. Borgenärskyddsregler är ett eget, an-
norlunda skydd. 
91 Direktiv 77/91/EEG. 
92 Andersson & Pehrson, s 117. 
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stämman.93 Principen är knuten till såväl aktiens ekonomiska rättigheter som för-

valtningsrättigheter, vilka följer av innehavet av en aktie.94 Med andra ord gäller 

likhetsprincipen aktieägarens rättigheter som är knutna till aktieinnehavet gente-

mot bolaget. Det är således en förpliktelse för bolaget att behandla aktieägare lika, 

inte en förpliktelse för utomstående.95  

Med ekonomisk rättighet avses t ex rätten till vinst när bolagsstämman beslu-

tar om utdelning. Med förvaltningsrättighet avses t ex rätten delta vid beslutsfat-

tandet på en bolagsstämma och samtliga aktieägares lika rätt till information.96 

Dessutom har alla aktieägare rätt att erhålla kallelse till bolagsstämman samt att 

under bolagsstämman få ett ärende behandlat.97 Att det är bolaget som har att 

beakta likhetsprincipen innebär att samtliga bolagsorgan ska respektera den, d v s 

bolagsstämman, styrelsen, VD och övriga ställföreträdare. Det är således inte möj-

ligt att kringgå likhetsprincipen genom s k ”organ shopping”.98 

Även om ett bolag ger ut aktier med olika rätt99 till andel i bolagets vinst och 

övriga tillgångar gäller likhetsprincipen alltjämt. Detta innebär att varje aktie inom 

respektive klass ger rätt till lika stor utdelning. Förhållandet mellan aktieslagen ska 

anges i bolagsordningen, vilket således kan anses ge uttryck (eller sätta ramarna) 

för likhetsprincipen.100  

I ABL 4:1 stadgas det att alla aktier har lika rätt. Detta innebär inte att man 

utan vidare kan dra slutsatsen att även alla aktieägare omfattas av bestämmelsen. 

Åsikterna i doktrin går nämligen isär.101 Enligt Andersson och Pehrson kan det 

inte dras en gräns medförandes att likhetsprincipen gäller förhållandet mellan ak-

tier medan generalklausulerna gäller förhållandet mellan aktieägarna.102 För det 

första hävdar de att det är svårt att ens hitta en praktisk situation där skillnaden är 

relevant. För det andra menar de att rättigheterna en aktieägare tillskrivs p g a sitt 

aktieinnehav härrör från just aktierna, och att likhetsprincipen därför måste vara 

                                                 
93 Sandström, s 202. 
94 Andersson, Johansson & Skog, s 4:3. 
95 Prop 2004/05:85, s 247. Jfr dock sista stycket i förevarande avsnitt nedan. 
96 Sandström, s 139. 
97 Prop 2009/10:247, s 31. 
98 Andersson, s 149. Förhållandet mellan aktieslagen kan också regleras via aktieägaravtal, 
och är på så sätt mer flexibelt. Dock gäller det endast mellan avtalsparterna och inte alltid 
mot en ny ägare i bolaget, jfr avsnitt 3.3 ovan. 
99 Aktier med olika rätt kan vara t ex stam- och preferensaktier, se Sandström, s 141. 
100 Andersson, s 149 f. 
101 Meningsskiljaktigheterna avser frågan om likhetsprincipen endast omfattar aktierna me-
dan generalklausulerna endast omfattar aktieägarna, se Andersson & Pehrson, s 123 f. 
102 Jfr generalklausulernas ordalydelse: aktieägare eller annan. 
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tillämplig på både aktier och aktieägare. Samtidigt gäller det omvända generalklau-

sulerna, vilket medför att viss överlappning av principerna sker.103  

Andra författare anser däremot att en skillnad bör upprätthållas. Johansson 

utgår ifrån ordalydelsen i ABL 4:1 och anför att likhetsprincipen möjligen endast 

avser förhållandet mellan aktier medan generalklausulen reglerar förhållandet mel-

lan aktieägarna.104 Nerep och Samuelsson är inne på samma spår och de menar att 

bestämmelserna ska förstås mot bakgrund av aktiebolagets ställning som kapital-

association, inte personassociation. Detta medför att lagtextens ordalydelse ger vid 

handen att likhetsprincipen endast avser aktier, vilket inte anspelar på att person-

liga förhållanden hos enskilda aktieägare omfattas. Och eftersom generalklausu-

lerna använder termen aktieägare menar de att lagstiftaren vill upprätthålla en di-

stinktion.105  

Något som däremot inte torde omfattas av likhetsprincipen är en aktieägares 

relation till bolaget i egenskap av något annat än aktieägare. T ex så behöver lik-

hetsprincipen inte beaktas när en aktieägare agerar i egenskap av leverantör till 

bolaget.106 Detta håller dock inte Andersson och Pehrson med om till fullo då de 

anser att likhetsprincipen ska tillämpas analogt när en aktieägare agerar gentemot 

bolaget i egenskap av tredje man.107 

 

3.4.1 Förhållandet till generalklausulerna 

 

I det närmast föregående avsnittet berördes vissa frågeställningar med koppling till 

vad jag ämnar behandla i detta avsnitt, nämligen likhetsprincipens förhållande till 

generalklausulerna. Frågan är omdebatterad och det synes råda två olika synsätt 

som härskar härom, nämligen (i) att likhetsprincipen är en allmän princip vartill 

generalklausulerna utgör komplement eller gäller parallellt, respektive (ii) att det är 

generalklausulerna som ger uttryck för likhetsprincipen. 

(i) Likhetsprincipen som allmän princip bygger på resonemanget att likhets-

principen inte ens behöver komma till uttryck i ABL 4:1 för att anses gälla, utan 

den existerar som en allmän princip vartill generalklausulerna utgör komple-

                                                 
103 Andersson & Pehrson, s 124 samt Andersson 1995, s 255. 
104 Johansson 1990, s 134 f. 
105 Nerep & Samuelsson, avsnitt 1. 
106 Eklund & Stattin, s 187. 
107 Andersson & Pehrson, s 130. 
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ment.108 Att den över huvudtaget kommer till uttryck i lagtext bör endast betraktas 

som ett stöd för dess faktiska existens och ska inte begränsa tillämpningsområdet. 

Istället ska principen tolkas mot bakgrund av artikel 42 i det andra bolagsdirekti-

vet innebärandes att inte bara aktier utan även aktieägare omfattas av principen.109  

Vidare följer att generalklausulerna blir att se som komplement till likhets-

principen eftersom en strikt tillämpning av likhetsprincipen inte bereder tillräckligt 

skydd åt minoriteten. Detta medför att generalklausulerna kan slå till när bolags-

ordningen eller lagen medger undantag från likhetsprincipen. Alltså, om undantag 

görs från likhetsprincipen och avvikelsen är så stor att den anses ägna otillbörlig 

fördel för aktieägare eller annan till nackdel för övriga aktieägare kan generalklau-

sulerna tillämpas.110  

Härutöver blir generalklausulerna att se som komplement för det fall en åt-

gärd inte formellt berör aktiernas lika rätt i bolaget, men reellt gynnar en aktieägare, t 

ex när ett bolag ingår ett ogynnsamt avtal med en majoritetsägare och alla aktier 

drabbas formellt lika.111 Härvid kan slutsatsen dras att de lagstadgade undantagen 

från likhetsprincipen inte är absoluta.112 

Detta betyder att likhetsprincipen och generalklausulerna i viss mån överlap-

par varandra, men att de samtidigt har egna tillämpningsområden.113 Andersson 

och Pehrson menar att likhetsprincipen även är tillämplig på åtgärder som inte 

leder till otillbörlig fördel och att generalklausulerna är tillämpliga även på andra 

än aktieägare. Likhetsprincipen kan tillämpas på förhållanden som enbart innebär 

fördelar eller nackdelar, medan generalklausulerna är begränsad till situationer där 

aktieägare eller annan bereds otillbörlig fördel samtidigt som bolaget eller annan 

bereds nackdel.114 Med andra ord kan sägas att likhetsprincipen tar sikte på eko-

nomiska fördelar och andra frågor, medan generalklausulerna tar sikte på den 

ekonomiska nytta eller nackdel som uppstår.115 

Vidare menar Andersson att om likhetsprincipen och generalklausulerna inte 

gäller parallellt så kan bolaget företa vilka åtgärder som helst, så länge de inte är 

                                                 
108 Johansson, s 158 samt Andersson & Pehrson, s 118. 
109 Andersson & Pehrson, s 118 f. 
110 Johansson, s 159. 
111 Likhetsprincipen kan alltså inte tillämpas när aktierna formellt likabehandlas, men ägarna 
reellt särbehandlas, se Sandström, s 202. 
112 Se vidare avsnitt 3.4.2.3 nedan. 
113 Eklund & Stattin beskriver det som två cirklar som delvis överlappar varandra, se  
Eklund & Stattin, s 190. 
114 Andersson & Pehrson, s 124-132. 
115 Eklund & Stattin, s 190. 
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ägnade att bereda otillbörlig fördel, vilket skulle vara ett otillräckligt skydd.116 

Eklund och Stattin anför, i likhet med Andersson och Pehrson, att generalklausu-

lerna gäller parallellt med likhetsprincipen och att dess tillämpningsområde är vi-

dare än vad som följer av lagtext. De menar att även generalklausulerna bör ses 

som en allmän associationsrättslig princip.117 

Vad beträffar (ii) att införandet av generalklausulerna har förtagit likhetsprin-

cipens status som en allmän princip, kan för det första ett nyligen av HD avgjort 

rättsfall nämnas. Domstolen fann i NJA 2013 s 1250 att följderna av ett likvidat-

ionsbeslut (formellt) drabbade aktieägarna i bolaget likadant och att detta inte 

inneburit att likhetsprincipen trätts förnär. Detta kan således tala för att likhets-

principen ska tolkas snävt och formellt.  

Vidare utgår argumentationen ifrån existensen av lagrummet ABL 4:1. Berg-

ström, Högfeldt och Samuelsson menar att likhetsprincipen i ABL 4:1 inte både 

kan tjäna som en allmän princip samtidigt som den kan tillämpas enligt sin orda-

lydelse. Hade en allmän likhetsprincip vid sidan av lagrummet existerat måste den 

besitta ett eget tillämpningsområde, utan anknytning till ABL 4:1, då dess ordaly-

delse är alldeles för öppet formulerad samt kräver restriktioner. Författarna menar 

istället att generalklausulerna ska betraktas som den allmänna likhetsprincipen och 

att ABL 4:1 ska tolkas snävt.118  

Vidare anser de att en allmän princip måste träda undan för konkreta lagreg-

ler, och att andra lagrum i ABL också ger uttryck för en princip om likabehand-

ling, vilket ytterligare minskar behovet av en allmän princip. Generalklausulerna 

infördes ju för att täcka de åtgärder som faller utanför ABL 4:1.119 

 

3.4.1.1 Spelar det någon roll? 

 

Som framgått ovan är likhetsprincipen och generalklausulerna mycket lika 

varandra. Fråga uppstår om varför det är nödvändigt att upprätthålla dessa två 

som i förhållande till varandra fristående regler? 

Som skäl för att reglerna ska tillämpas parallellt framhåller Johansson vikten 

av ett starkt minoritetsskydd. Johansson exemplifierar det sagda genom ett bolags-

stämmobeslut som klandras. Klandras det med stöd av likhetsprincipen behöver 

                                                 
116 Andersson 1995, s 253. 
117 Eklund & Stattin, s 189. 
118 Bergström, Högfeldt & Samuelsson, s 43 f. 
119 Ibid, s 125. 
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käranden (minoritetsaktieägaren) endast visa att särbehandling har förekommit, 

varpå svaranden (bolaget) måste visa på sakliga skäl som motiverar särbehandling-

en.  Om käranden däremot klandrar beslutet med stöd av generalklausulen måste 

denne dels bevisa att en fördel har uppkommit, och dels att denna fördel är otill-

börlig. Denna bevisbörda är för tung och kan generellt inte anses tillgodose re-

gelns minoritetsskyddande funktion.120  

Bergström, Högfeldt och Samuelsson menar dock att den praktiska aspekten 

utav denna tolkning medför problem. De hävdar att denna ordning medför att 

varje beslut som innebär olikabehandling skulle kunna klandras om inte bolaget 

kan ange sakliga skäl som motiverar agerandet, varpå de ställer sig frågande till om 

sakliga skäl verkligen kan motivera avsteg från likhetsprincipen.121 

 

3.4.2 Undantag från likhetsprincipen 

 

Som nämnt ovan bygger ABL på majoritetsprincipen, d v s den ägare som kon-

trollerar flest röster vid bolagsstämman bestämmer i de allra flesta frågor, vilket 

motiveras av att bolaget ska ges en effektiv och beslutskraftig förvaltning. Och 

bara för att ett beslut inte är förenligt med minoritetens vilja är det inte nödvän-

digtvis i strid med likhetsprincipen. Minoritetsskyddet, i skepnad av t ex likhets-

principen, är således inte till för att hindra hårda tag mot minoriteten, utan för att 

stoppa ojust spel. En intresseavvägning måste alltså göras, där majoritetsägarens 

handlingsfrihet ibland har företräde framför minoritetsaktieägarnas intresse av 

likabehandling.122  

Likhetsprincipen är sålunda inte absolut. Undantag tillåts om det sker med 

stöd av lag, bolagsordning eller aktieägarnas samtycke.123 Härutöver förekommer 

uppfattningar i doktrin om att undantag är tillåtna om det motiveras av sakliga 

skäl.124 

 

 

 

 

                                                 
120 Johansson 1990, s 135. Jfr även Sandström, s 203. 
121 Bergström, Högfeldt & Samuelsson, s 16 f. Sakliga skäl behandlas i avsnitt 3.4.2.3 nedan. 
122 Sandström, s 199-202. 
123 Eklund & Stattin, s 189. 
124 Ibid, s 188. 
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3.4.2.1 Bolagsordning och lag 

 

ABL 4:1 stadgar att undantag från likhetsprincipen tillåts enligt vad som följer av 

ABL 4:2-5, vilket sker genom föreskrift i bolagsordningen om att skapa olika akti-

eslag. Olika aktieslag kan vara aktier som skiljer sig åt beträffande rätt till andel i 

bolagets vinst eller tillgångar, t ex rätt till utdelning vilket vanligen sker genom att 

skapa preferensaktier med förtur till utdelningen framför stamaktierna. Det kan 

också röra sig om olikheter beträffande de förvaltningsrättsliga befogenheterna 

som t ex aktier med röstvärdesskillnader, vilket vanligen sker genom införandet av 

röststarka A-aktier och röstsvaga B-aktier.125 Även andra skillnader, som t ex rät-

ten att ta del i styrelseval, kan förekomma.126  

Den ovan nämnda intresseavvägningen har resulterat i att vissa begränsning-

ar aldrig är tillåtna. Det är nämligen inte tillåtet att beröva en akties rätt att rösta 

vid bolagsstämman, klandra bolagsstämmobeslut eller utöva minoritetsrätt.127 

De tillåtna begränsningarna är dock villkorade såtillvida att det i bestämmel-

sen i bolagsordningen ska anges antalet eller andelen aktier av varje slag varvid 

förhållandet mellan dessa måste respekteras. I vissa undantagsfall är det dock möj-

ligt att genomföra förändringar i bolagsordningen avseende redan utgivna aktier. 

Förändringarna kan t ex bestå av att redan utgivna aktiers rätt till vinst eller röst-

värde försämras.128  

För att genomföra en sådan förändring gäller särskilda pluralitetsregler enligt 

ABL 7:42-45. Dessa innebär att en kvalificerad majoritet måste biträda beslutet 

vid en bolagsstämma, vilket är mer än hälften och eventuellt samtycke av ett visst 

antal aktier. Pluralitetsreglerna utgör således en del av minoritetsskyddet samtidigt 

som de har företräde framför likhetsprincipen.129  

Som ovan konstaterat kan generalklausulen bli tillämplig när likhetsprincipen 

åsidosätts. Anses åsidosättandet otillbörligt är förändringen i bolagsordningen inte 

tillåten.130 Härvid vill jag dock återkoppla till avsnitt 3.4.2 ovan. Eftersom ett un-

dantag från likhetsprincipen är resultatet av en avvägning mellan bolagets intresse 

av handlingsfrihet och minoritetens behov av skydd bör förmodligen viss restrik-

                                                 
125 Johansson, s 157. 
126 Prop 2004/05:85, s 247 samt Andersson, Johansson & Skog, s 4:4. 
127 Johansson, s 158. 
128 Ibid, s 157 f. 
129 Sandström, s 181 samt Johansson s 157 f. 
130 Johansson, s 158. 
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tivitet iakttas vid användningen av generalklausulen i dessa fall. Även om restrikti-

viteten är något uppluckrad i jämförelse med äldre lydelser av generalklausulen.131 

Vid nyemissioner förekommer vissa pluralitetsregler. Huvudregeln vid en ny-

emission är att aktieägarna har företrädesträtt framför utomstående och att denna 

företrädesrätt är inbördes lika, d v s aktieägarna har företrädesrätt till nya aktier i 

proportion till deras andel i bolagets aktiekapital.132 Historiskt har denna företrä-

desrätt ansetts så viktig att den antagits existera även om bolagsordningen inte 

innehöll bestämmelser härom. Det var aktieägarnas rätt att bevaka sina ekono-

miska intressen och röstmässiga inflytande som motiverade ett sådant synsätt.133  

Pluralitetsreglerna ger dock möjlighet för bolaget att företa s k riktade emiss-

ioner, vilket innebär att huvudregeln om lika rätt (likhetsprincipen) åsidosätts. En 

riktad emission kan vara utformad på olika sätt, t ex att ägare av ett visst aktieslag 

har företräde till nya aktier av samma slag eller att den riktas till en extern finan-

siär.134 

Som ovan konstaterat kan ett lagstadgat undantag från likhetsprincipen inte 

angripas med hänvisning till likhetsprincipen. Detta gäller även för riktade emiss-

ioner.135 Undantaget ska prövas mot generalklausulerna för att utreda om otillbör-

lig fördel för mottagaren, till nackdel för aktieägare, har uppstått. Enligt Eklund 

och Stattin avvikelse från företrädesrätten tillåtet om bolaget behöver kapitaltill-

skott och kapitaltillskottet inte kan fås på annan väg än genom en riktad emission. 

Vid bedömningen ska särskilt bolagets behov av kapital tillmätas betydelse.136 

Johansson påpekar att det är svårare att angripa emissioner som riktas till ut-

omstående än emissioner till befintliga aktieägare eftersom det krävs objektivt 

godtagbara skäl för att genomföra en riktad emission till endast somliga aktieägare. 

Dessa godtagbara skäl är nämligen enligt förarbetena synnerligen ovanliga.137 Som 

obefogade skäl anför Johansson t ex en riktad emission i syfte att gynna utomstå-

ende eller vissa aktieägare på bolagets eller övriga aktieägares bekostnad. Inte hel-

ler får emissionen ske till sådant underpris att väsentliga värden flyttas över till 

                                                 
131 Johansson, s 160. 
132 SOU 1992:83, s 274. 
133 Macey, s 102. 
134 Andersson, Johansson & Skog, s 4:6 f samt Sandström, s 121. 
135 Ds 2012:37, s 46. 
136 Eklund & Stattin, s 145 f. 
137 Johansson 1990, s 144. 
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vissa aktieägare eller utomstående. En sådan ”partiell fondemission” menar Jo-

hansson kan angripas med likhetsprincipen.138 

Vad i övrigt beträffar generalklausulerna kan tilläggas att åtgärder som riske-

rar att medföra otillbörlig särbehandling av en aktieägare aktualiserar bestämmel-

serna. Precis som likhetsprincipen är generalklausulerna uppställd till skydd för 

minoriteten.139 Bedömningen av vad som utgör en fördel görs mot bakgrund av 

den ekonomiska förändringen en åtgärd medför. Däremot råder oklarhet vad gäl-

ler otillbörlighetsrekvisitet.140 Rekvisitet prövades t ex i NJA 2000 s 404 där HD 

konstaterade att ett beslut om att lägga ned verksamheten i bolaget stred mot bo-

lagets verksamhetsföremål och därmed även mot bolagsordningen. 

 

3.4.2.2 Aktieägares samtycke 

 

Den eller de aktieägares rätt som åsidosätts kan genom sitt samtycke tillåta särbe-

handlingen. Detta brukar betecknas SAS-principen (samtliga aktieägares sam-

tycke).141 SAS-principen kan t ex tillämpas vid beslut som annars är i strid mot 

likhetsprincipen, generalklausulen och bolagsordningen. Samtycket gäller inte för 

framtida beslut utan endast för ett visst beslut. Dessutom är det möjligt att i efter-

hand inhämta samtycket.142 

 

3.4.2.3 Sakliga skäl/generalklausulens otillbörlighetsrekvisit 

 

I doktrin råder oenighet om sakliga skäl kan motivera undantag från likhetsprinci-

pen och det hela synes bygga på ett förarbetsuttalande och ett rättsfall, som i viss 

mån verkar anknyta till debatten om förhållandet mellan generalklausulerna och 

likhetsprincipen.  

Vad gäller förarbetsuttalandet så uttalades det vid ändringen av generalklau-

sulerna i prop 1973:93 att en åtgärd som utan stöd i lag eller bolagsordning avvi-

ker från likhetsprincipen, men som är i ”bolagets intresse” och framstår som ”fö-

                                                 
138 Johansson, s 98 f. 
139 Sandström, s 202. 
140 Eklund & Stattin, s 189. Se mer härom i avsnitt 3.4.2.3 nedan. 
141 Sandström, s 17 f. 
142 Andersson, s 20. 
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retagsekonomiskt riktig eller försvarlig”, inte är att se som otillbörlig och därmed 

tillåten.143  

Härvid hävdar Nerep och Samuelsson att det inte är möjligt att använda för-

arbetsuttalanden avseende generalklausulerna vid tillämpning av likhetsprincipen, 

utan förarbetsuttalandet är avsett för tolkningen av otillbörlighetsrekvisitet i gene-

ralklausulerna.144  

På grundval av NJA 1977 s 393, där HD anförde att särbehandling av med-

lemmar i en ekonomisk förening är tillåten om det är motiverat av sakliga skäl, 

menar Andersson och Pehrson att likhetsprincipen inte behöver tillämpas så 

strängt, och att bedömningen av sakliga skäl ska tillåta undantag från likhetsprin-

cipen om det är ”företagsekonomiskt riktigt eller försvarbart”.145 Denna stånd-

punkt har kritiserats av bl a Nerep och Samuelsson som menar att rättsfallet i 

fråga har övertolkats och att HD:s uttalande inte är något annat än en ren tillämp-

ning av likhetsprincipen.146 

Hur det än må vara med den saken så kommer jag fortsättningsvis beskriva 

denna undantagsmöjlighet som undantag från likhetsprincipen genom sakliga skäl, 

då själva förutsättningarna för undantagsmöjligheterna i stort sett, enligt mig, är 

desamma, oavsett om det är från likhetsprincipen eller generalklausulerna avvi-

kelse sker.147 

För att undantag från likhetsprincipen ska ske med hänvisning till sakliga skäl 

måste det vara en icke-betydelselös fråga. I somliga fall kan en viss åtgärd anses så 

betydelselös att det inte spelar någon roll om den kränker likhetsprincipen. Åtgär-

den kan således sägas falla utanför likhetsprincipens tillämpningsområde. Ponera 

att det finns ost- och skinsmörgåsar på en bolagsstämma, men inte tillräckligt så 

att det räcker till alla aktieägare. En formell olikabehandling har visserligen skett, 

men särbehandlingen faller inte under likhetsprincipens skyddsändamål och kan 

inte åberopas av aktieägarna som inte fick sin smörgås.148 Denna ståndpunkt delas 

av Andersson och Pehrson som talar om att undantag från likhetsprincipen får 

göras om det är fråga om triviala fördelar.149 

                                                 
143 Prop 1973:93, s 37. 
144 Nerep & Samuelsson, avsnitt 3.4, 1 st. 
145 Andersson & Persson, s 137. Författarna begagnar sig även utav uttrycket affärsmäss-
iga/kommersiella skäl. 
146 Nerep & Samuelsson, avsnitt 3.4, 4-5 st. 
147 Jfr avsnitt 3.4.1.1 ovan. 
148 Eklund & Stattin, s 188. 
149 Andersson & Pehrson, s 124. 
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I det ovan nämnda rättsfallet NJA 1977 s 393 hade ett flertal medlemmar i en 

bostadsrättsförening vägrat betala årsavgiften. Trots att flera medlemmar hade 

begått samma stadgebrott var det endast en medlem uteslöts. HD anförde att 

medlemmar inte får behandlas olika om det inte är motiverat av sakliga skäl, varpå 

(det godtyckliga) uteslutandet av endast en medlem ansågs strida mot likhetsprin-

cipen.  

I ett annat föreningsrättsligt fall, NJA 1989 s 751, hade en bostadsrättsför-

ening bestämt att kostnaderna för kabel-tv skulle finansieras över årsavgifterna 

vilket drabbade medlemmarna olika beroende på lägenhetens storlek. Beslutet 

stred inte mot likhetsprincipen eftersom likhetsprincipen främst ”... torde avse 

rent illojala eller på annat sätt otillbörliga fall av gynnande eller missgynnande av 

vissa föreningsmedlemmar.”  

I det senare tillkomna fallet NJA 2009 s 550 hade likhetsprincipen inte åsido-

satts när en föreningsmedlem blivit nekad att bygga en balkong, trots att andra 

medlemmar fått tillstånd till balkongbygge. HD anförde att det fanns beaktans-

värda skäl till att medlemmarna behandlats olika, vilket i detta fall var fastighetens 

estetiska och arkitektoniska utformning.  

Trots avgörandenas föreningsrättsliga karaktär menar Andersson och Pehr-

son att det genom analog tillämpning är möjligt att dra slutsatser inom det aktie-

bolagsrättsliga området. Dessutom torde svängrummet för att motivera undantag 

med hänvisning till sakliga skäl vara större för ett aktiebolag än en ekonomisk 

förening med hänsyn till aktiebolagets kapitalistiska karaktär, och då särskilt vad 

avser affärsmässiga/kommersiella skäl. Författarna hänvisar även till det ovan 

angivna förarbetsuttalandet angående uttrycket ”otillbörlig” och menar att vid 

tolkningen av undantagsmöjligheten ska hänsyn tas till likhetsprincipens varie-

rande styrka beroende på vilken rättighet som är i fråga, bolagets intresse samt 

vilka fördelar och nackdelar som i det enskilda fallet uppstår för vissa aktieägare.150 

Andersson och Pehrson menar alltså att det är möjligt att göra undantag från 

likhetsprincipen om det föreligger sakliga skäl. Vad de främst anser utgör sakliga 

skäl är, i linje med prop 1973:93, skäl som är i ”bolagets intresse” och ”företagse-

konomiskt riktig eller försvarlig”. Fråga uppkommer om vad som avses med såd-

ana skäl. 

                                                 
150 Andersson & Pehrson, s 137 f. 
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Någon som är mycket kritisk till detta synsätt är Rodhe. Han menar att om bola-

get företar en handling som innebär en god affär kan likhetsprincipen glömmas, 

vilket han anser orimligt. För det första saknar uttrycket ”företagsekonomiskt 

riktig och försvarlig” mening eftersom företagsekonomin inte kan ge några nor-

mer. För det andra avser ”bolagets intresse” aktieägarnas gemensamma intresse 

sinsemellan, vilket inte kan läggas till grund när det gäller att lösa en konflikt mel-

lan aktieägarna. Att godta detta vore att skjuta likhetsprincipen åt sidan. Däremot 

är han något mer liberal vad gäller undantag för att rädda bolag från nödsituation-

er.151  

Andra motståndare till en dylik användning menar i princip att det inte är 

möjligt att dra slutsatser på basis av analogier och att likhetsprincipen ska tilläm-

pas strikt.152 

Andersson och Pehrson menar däremot att förarbetsuttalandet ”företagse-

konomiskt riktig eller försvarlig” inte är en hänvisning till företagsekonomiska 

normer, utan helt enkelt att det är affärsmässiga/kommersiella skäl som ska läggas 

till grund vid bedömningen. Härvid är det viktigt att komma ihåg vinstmaxime-

ringsprincipen153 varför det är självklart att detta syfte ska ligga till grund för be-

slutsfattande i bolag. Vad beträffar ”bolagets intresse” menas helt enkelt att de 

affärsmässiga/kommersiella skälen ska bedömas från bolagets synvinkel, eller med 

andra ord, utifrån aktieägarnas gemensamma intresse. Om de affärsmäss-

iga/kommersiella skälen väger tillräckligt tungt får viss särbehandling av aktieä-

garna ske. Vid bedömningen kan även sådana skäl som ligger i bolagets intresse på 

längre sikt beaktas, om en viss handling gynnar vissa aktieägare mer än andra på 

kort sikt.154 

Eklund och Stattin synes inta restriktivitet i deras syn på sakliga skäl som un-

dantag. De menar att det snarare är fråga om illojal olikabehandling. Författarna 

sluter sig dock till att likhetsprincipen inte är absolut, men att undantagen är svåra 

att systematisera. Och genom att bl a peka på de ovan refererade rättsfallen menar 

de att särbehandling är tillåtet om det gynnar associationen (bolaget) eller med-

lemskollektivet (aktieägarna). Så länge det inte är fråga om olikabehandling baserat 

                                                 
151 Rodhe, s 246 f. 
152 Se t ex Sandström, s 202 samt Nerep & Samuelsson, avsnitt 3.4, 4-5 st. 
153 Se avsnitt 2.5 ovan. 
154 Andersson & Pehrson, s 136. 
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på medlemskap eller medlemsrättigheter, såsom att få kallelser, ställa frågor eller 

utöva rösträtt.155  

Johansson är delvis inne på Anderssons och Pehrsons spår. Han anser att 

likhetsprincipen ska tillämpas strikt inom vissa områden, främst när det gäller de 

ekonomiska rättigheterna, och mindre strikt inom andra områden. Däremot synes 

han inte vara av åsikten att företagsekonomiskt motiverade skäl är tillräckligt. Som 

exempel på andra områden nämner han att det måste vara möjligt att göra avsteg 

från principen när det gäller att förankra en planerad emission hos en majoritets-

aktieägare.156 Däremot är han av åsikten att det aldrig är tillåtet med undantag med 

hänvisning till sakliga skäl vid vinstutdelning. Ytterst menar han att en enskild 

bedömning måste göras i varje enskilt fall, där en avvägning mellan majoritetens 

och minoritetens intressen blir avgörande. För att undantag ska tillåtas måste ma-

joritetens intresse väga avsevärt tyngre än minoritetens intresse av att likhetsprin-

cipen ska upprätthållas.157 

Vad beträffar Johanssons åsikt om att förankra en planerad emission hos en 

majoritetsaktieägare kan sägas att även Andersson och Pehrson stödjer detta. De 

menar att aktieägarnas rätt till information,158 (d v s rätten att få ta del av bolagets 

räkenskaper och andra handlingar som rör bolagets verksamhet) som omfattas av 

likhetsprincipen, får åsidosättas om sakliga skäl är för handen. Som exempel 

nämns situationen att en viss aktieägare, som även är konkurrent till bolaget eller 

kan befaras handla illojalt, begär information från bolaget varpå bolaget oförhind-

rat av likhetsprincipen kan bortse från begäran.159 

Avslutningsvis anser även Åhman att undantag från likhetsprincipen borde få 

göras. För det första behöver likhetsprincipen inte beaktas om bolaget måste fö-

reta en åtgärd som innebär särbehandling för att förhindra en allvarlig kris i bola-

get, så länge inte en otillbörlig fördel för vissa aktieägare samtidigt som nackdel 

för andra aktieägare uppstår. För det andra att särbehandling är tillåtet om det 

                                                 
155 Eklund & Stattin, s 188 f. 
156 Detta kan dock vara förknippat med insiderstraffrättslig problematik, se Stattin & Eklund, 
s 188 f. 
157 Johansson, s 158. 
158 Aktieägares rätt till information är inte ett självändamål, reglerna syftar till att möjliggöra 
för aktieägarna att över huvudtaget kunna utföra sina förvaltningsrättigheter i bolaget, se 
Stattin 2009, s 48. 
159 Andersson & Pehrson, s 138. 
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innebär en fördel för alla aktieägare, men att fördelarna är större för endast vissa 

aktieägare.160  

Nerep och Samuelsson håller till viss del med angående krisavvärjningen. De 

konstaterar att minoriteten förmodligen är mer villiga att samtycka till särbehand-

ling om det krävs för att rädda bolaget.161 Författarna tycker däremot inte att ar-

gumentet har tillräcklig anknytning till aktiebolagsrätten samt att ett dylikt undan-

tag skulle innebära undantag från generalklausulen, inte likhetsprincipen. Angå-

ende Åhmans andra argument kan de inte hitta någon situation då detta aktuali-

seras, och några ytterligare motargument går inte att finna eftersom Åhman inte 

utvecklat sitt synsätt nämnvärt.162 

 

3.5 Analys 

 

Till att börja med är min ståndpunkt att likhetsprincipen ska gälla generellt inom 

bolagsrätten och att generalklausulen främst kan tillämpas när lag eller bolagsord-

ning medger undantag från likhetsprincipen. Detta eftersom likhetsprincipen är 

väldigt gammal och i sin tur har påverkat senare tillkommen lag. Ett dylikt synsätt 

ökar förutsebarheten för aktieägare då dessa vet att de kommer bli behandlade på 

samma sätt som resten av aktieägarna (med förbehåll för lagens- och bolagsord-

ningens undantag, vilket de dock kan kolla upp innan de beslutar sig för att in-

träda som aktieägare). 

I grund och botten är likhetsprincipen och generalklausulerna minoritets-

skyddsregler. Syftet med skyddsreglerna är att göra det tryggt för presumtiva ak-

tieägare att investera i bolag utan att riskera utsättas för majoritetsmissbruk. Detta 

är viktigt om bolaget ska fungera på ett så bra sätt som möjligt och för att bolagets 

presumtiva vinstsyfte ska uppfyllas.  

Minoritetsskyddsreglerna torde tolkas ur minoritetens perspektiv tillika till 

fördel för minoriteten. Även detta talar för att likhetsprincipen bör ses som en 

grundprincip där alla aktieägare behandlas lika, istället för att otillbörlighetsbe-

dömningen ska vara det avgörande. Det är nämligen lättare för aktieägare att på-

visa olikabehandling än otillbörlighet. (Även om det kan hävdas att olikabehand-

ling per automatik innebär otillbörlighet). 

                                                 
160 Åhman, s 798. 
161 Detta torde dock falla in under undantaget för SAS-principen, se avsnitt 3.4.2.2 ovan. 
162 Nerep & Samuelsson, avsnitt 3.4, 7 st. 
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Författarna som hävdar att generalklausulerna i stort sett äter upp likhetsprincipen 

stödjer sig på att en konkret lagregel går före en generell princip. Detta må för-

visso stämma enligt lex specialis, men hur konkret är egentligen generalklausulen? 

Förarbetena säger i princip ingenting om hur lagrummet ska tolkas. Jag kan dock 

sluta mig till att likhetsprincipen inte endast kommer till uttryck i ABL 4:1, den 

kommer nämligen till uttryck även på andra håll, men icke desto mindre är ABL 

4:1 det enskilt tydligaste uttrycket för principen. 

En uppdelning där generalklausulen är förbunden med aktieägaren och lik-

hetsprincipen med aktien är orimlig. Förvisso är ju en av tankarna med aktiebolag 

att ingen ska hållas personligt ansvarig men jag tycker att uppdelningen bör upp-

höra där. Relationen mellan aktieägare och aktie är så intim att, vad gäller intressen 

och rättigheter, dessa omöjligen kan frikopplas ifrån varandra. Det är faktiskt inte 

aktien som vill ha sin utdelning, det är aktieägaren. Och aktieägaren erhåller (lag-

tekniskt sett) sin utdelning p g a sitt aktieinnehav. I överensstämmelse med mino-

ritetsskyddsreglernas syfte så är det likhetsprincipen som tillskriver aktien dess 

rättigheter, varpå likhetsprincipen torde ha företräde framför generalklausulerna. 

Dessutom tror jag att likhetsprincipen kommer att fungera mer preventivt på 

detta sätt då majoriteten alltid måste agera utifrån grundsatsen att alla aktieägare 

måste behandlas lika, till skillnad från att grundsatsen skulle vara att inte behandla 

några aktieägare otillbörligt. 

 

3.5.1 Betydelsen av ett väl avvägt minoritetsskydd 

 

Majoritetsprincipen innebär att den aktieägare som har röstmajoritet har bestäm-

manderätt. Motvikten härvid utgörs av minoritetsskyddet som syftar till att skydda 

minoriteten mot majoritetsmissbruk i form av dispositioner som är direkt skadliga 

för minoriteten. 

Utan minoritetsskyddregler skulle aktiebolag ha stora svårigheter att attrahera 

kapital. Det är nog få som kan tänka sig att träda in som aktieägare i bolag där 

godtycklig behandling riskerar förekomma. Möjligtvis kan det tänkas att investe-

ringar ändå skulle ske om priset på bolagets aktier förbilligas, men detta är inte en 

paretoeffektiv lösning eftersom minskad investeringsvilja skadar näringslivet och 

därmed även samhället. Åt andra hållet riskerar alltför långtgående minoritets-

skyddsregler lamslå bolagets verksamhet och risken för minoritetsmissbruk ökar. 
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Även detta minskar investeringsviljan då såväl minoritets- som majoritetsaktieä-

gare riskerar drabbas, vilket i sin tur inte är paretoeffektivt. 

Ett väl avvägt minoritetsskydd är således att föredra utifrån ett samhällseko-

nomiskt perspektiv. Det leder nämligen till ökad investeringsvilja samtidigt som 

kostnaderna sjunker. 

 

3.5.2 Likhetsprincipen 

 

Det förmodligen viktigaste uttrycket för minoritetens skydd utgörs av likhetsprin-

cipen. Som framgått ovan tar principen sikte på relationen mellan aktieägare och 

bolag och den säkerställer varje aktieägares rätt till likabehandling, såväl avseende 

de ekonomiska- som de förvaltningsrättsliga rättigheterna.  

Det är bolaget som har att iaktta likhetsprincipen och den begränsar majori-

tetens handlingsfrihet. Parallellt med denna ska bolaget verka för att maximera 

aktieägarnas gemensamma vinstintresse (vinstmaximeringsprincipen). Båda dessa 

principer kan således säga skydda aktieägarna. Härvid uppstår frågan hur pass 

förenligt detta är med samhällets intresse av maximal ekonomisk effektivitet?  

En absolut likhetsprincip i ljuset av vinstmaximeringsprincipen riskerar ge 

liknande effekter som ett alltför långtgående minoritetsskydd. Om bolaget i alla 

lägen fullt ut nödgas respektera likhetsprincipen försvårar det för bolagets möjlig-

heter att företa åtgärder som i ett kortsiktigt perspektiv är ekonomiskt ogynn-

samma, men långsiktigt ekonomiskt gynnsamma, vilket i slutändan förorsakar 

aktieägarnas gemensamma vinstintresse. Detta är inte paretoeffektivt.  

Som exempel härför kan tänkas att bolaget höjer de anställdas lön. Kortsik-

tigt ökar bolagets kostnader vilket inte gynnar aktieägarna. Inte heller torde det 

vara den mest, kortsiktigt sett, effektiva resursallkoringen sett ur ett samhällseko-

nomiskt perspektiv då bolaget istället kan dela ut pengarna till aktieägarna och 

därigenom höja omsättningen på marknaden. På lång sikt kan det däremot leda till 

nöjdare anställda och kostnadseffektivare produktion, varpå bolagets kostnader 

sjunker samtidigt som vinsten ökar. Detta gynnar såväl aktieägare som samhälle. 

Ett dylikt synsätt kan således motivera möjligheterna till undantag från lik-

hetsprincipen, även om det i förarbetena heter att det är majoritetens intresse av 

handlingsfrihet som är orsaken. 
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Visserligen kan det anföras att likhetsprincipen fördyrar bedrivandet av bolagets 

verksamhet. Bolagens skyldigheter att t ex dela ut lika stor andel av vinsten till alla 

aktieägare, kalla alla aktieägare till bolagsstämman, behandla aktieägarnas ärenden 

vid bolagsstämman, låta varje aktieägare rösta o s v höjer givetvis transaktions-

kostnaderna. Om bolaget istället fritt kunde välja att lämna högre utdelning till en 

B-aktieägare än en annan skulle förvisso kortsiktiga vinster för bolaget kunna upp-

stå. Men om detta ska vara paretoeffektivt krävs det att bolaget väljer den ur sam-

hällets synvinkel mest effektiva resursallokeringen, vilket är lättare sagt än gjort. 

Jag tror nämligen att den samhällsekonomiskt mest effektiva resursallokeringen i 

detta sammanhang är att tillgodose aktieägarnas gemensamma vinstintresse, i syfte 

att skapa förtroende för bolaget och marknaden i sin helhet. En investerare som 

vet att bolaget godtyckligt kan avvika från aktieägarnas lika rätt till utdelning 

kommer förmodligen aldrig investera i bolaget. 

 

3.5.2.1 Lagstadgade undantag 

 

En undantagssituation berättigas i första hand om lag eller bolagsordning medger 

det. De viktigaste bestämmelsernas härom är det om (i) röstvärdesdifferentierade 

aktieslag och (ii) emissioner.  

(i) Reglerna innebär för det första att skillnaderna i röstvärde inte får vara hur 

stora som helst och inte heller att särskilda begränsningar är tillåtna. Om det aldrig 

hade varit tillåtet med röstvärdesdifferentierade aktier hade det blivit svårt för 

majoriteten att upprätthålla kontroll över bolaget.  

Ett börsnoterat bolag måste ibland ta in nytt kapital genom emissioner och 

om varje aktie medför samma röstvärde skulle snabbt majoritetägarens inflytande 

sjunka. Inte heller skulle entreprenörer kunna införskaffa nytt kapital och samti-

digt garanteras full bestämmanderätt i sitt företag. Ägarspridningen skulle bli för 

stor och verksamheten lamslås. Den välfärdshöjande effekt ett lönsamt och effek-

tivt förvaltat bolag medför skulle gå om intet. Dessutom skulle det försvåra för 

kontrollägarskiften. Om varje aktie ger samma röstvärde måste en budgivare för-

värva en betydligt större andel av aktierna för att uppnå ägandeinflytande. Det 

skulle således bli dyrare att genomföra offentliga uppköp, varpå förekomsten av 

dessa skulle minska. Och som i avsnitt 4 nedan kommer visas är offentliga upp-

köp välfärdshöjande. 
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Dagens regler, som tillåter röstvärdesskillnader om än i begränsad utsträckning, 

torde således bidra till samhällets strävan efter samhällsekonomisk effektivitet. 

Förmånen för investerare att kunna välja om de vill förvärva röstsvaga aktier till 

ett lägre pris eller röststarka aktier till ett högre pris öppnar dessutom marknaden 

och gör den mer tillgänglig för alla typer av investerare. Detta leder i sin tur till 

högre likviditet och omsättning på marknaden, vilket är ekonomiskt gynnsamt. 

Att begränsa skillnaden i röstvärdet finner jag även vara en rimlig lösning. 

Om det hade stått bolaget fritt att begränsa röstvärdet hade det kunna ge ut aktier 

utan rösträtt. Detta skulle i och för sig garantera nytt kapital utan risk för maktför-

skjutning och rimligtvis skulle dessa aktier kunna prissättas lägre, även om den 

praktiska skillnaden i inflytande från dagens ordning kan ifrågasättas. Åt andra 

hållet skulle bolaget kunna ge ut ett fåtal dyra aktier som medför full kontroll. 

Detta skulle underlätta, och förmodligen sänka transaktionskostnaderna, avseende 

kontrollägarskiften. Jag tror dock att det skulle verka avskräckande för investerar-

kollektivet med tanke på risken för ovälkomna maktskiften, vilket i sin tur minskar 

den totala investeringsviljan. 

(ii) Vad gäller nyemissioner föreskriver lagen möjlighet till undantag från ak-

tieägarnas företrädesrätt om, enligt förarbetena, det är motiverat av objektivt god-

tagbara skäl. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv torde dagens ordning med 

likhetsprincipens bestämmelser om aktieägarnas företrädesrätt, inte påverka de 

ekonomiska effekterna särskilt negativt.  

Behöver bolaget endast ta in nytt kapital för att fortsätta bedriva sin verk-

samhet (objektivt godtagbart skäl) torde det spela föga roll vilka som tillför kapi-

talet. Om något bidrar en sträng likhetsprincip till att upprätthålla allmänhetens 

förtroende för aktiemarknaden då aktieägarna vet att de inte riskerar bli utsatta för 

utspädning eller andra godtyckliga, ojusta värdetransaktioner (som kan vara fallet 

om bolaget riktar en nyemission till en viss aktieägare till underkurs). Aktieägarnas 

företrädesrätt medför att aktieägarna själva kan välja att teckna aktier i nyemiss-

ionen eller inte. Önskar någon att inte delta så finns det inget som hindrar denne. 

I de fall handel med teckningsrätter är möjligt minskar även den ekonomiska för-

lusten för aktieägarna. 

Hypotetiskt skulle bolaget kunna ha intresse av att inte stärka befintliga ak-

tieägares inflytande i bolaget. Aktieägarna kanske befarar ett ovälkommet makt-

skifte, men eftersom likhetsprincipen föreskriver att de nya aktierna ska tecknas i 
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proportion till aktieägarnas innehav torde sannolikheten för att en nyemission, 

med iakttagande av företrädesrätten, som leder till ett kontrollskifte vara låg. 

I vissa fall kan det dock tänkas att de befintliga aktieägarna inte är villiga att 

teckna sig för nya aktier varför det är nödvändigt för bolaget att kunna rikta en 

emission till en befintlig aktieägare eller utomstående (blivande aktieägare). Härvid 

är det alltså möjligt att kringgå företrädesrätten. Att reglerna härom är utformade 

strängt i enighet med generalklausulerna och likhetsprincipen är positivt för upp-

rätthållandet av allmänhetens förtroende eftersom detta är grunden för en över 

huvudtaget fungerande marknad. 

En absolut företrädesrätt skulle inte vara ekonomiskt gynnsam. I ett noterat 

bolag skulle det av uppenbara skäl resultera i högre transaktionskostnader än om 

emissionen riktas, inte minst p g a att det måste göras tusentals ”små” transakt-

ioner med varje enskild aktieägare istället för en stor. Inte heller besitter minori-

tetsaktieägarna något vidare kontrollinflytande i ett noterat bolag varför en ytterli-

gare minskning, till följd av utspädningen, inte spelar någon roll. Och om aktierna 

är riktigt prissatta vid emissionen kommer de befintliga aktieägarna inte heller lida 

ekonomisk förlust. Således torde aktieägarnas möjlighet att välja bort företrädes-

rätten vara i det närmaste en standardkontraktslösning. 

 

3.5.2.2 Sakliga skäl som undantag 

 

Om undantag från likhetsprincipen sker med hänvisning till sakliga skäl ska gene-

ralklausulens otillbörlighetsrekvisit beaktas. Denna sätter den yttersta gränsen för 

undantagsmöjligheten – ett undantag får aldrig bli otillbörligt. En avvägning ska 

göras med bolagets/majoritetsaktieägarnas ekonomiska intresse i den ena vågskå-

len och minoritetens intresse av att upprätthålla likabehandling i den andra. För 

att undantag ska tillåtas bör den förra vågskålen väga avsevärt mycket tyngre än 

den senares. Att vid denna bedömning utan vidare konstatera att en åtgärd som är 

företagsekonomiskt riktig och försvarlig aldrig är otillbörlig är dock att gå för långt 

enligt mig. Med ett sådant synsätt skulle t ex en riktad emission alltför lätt kunna 

genomföras med den blotta hänvisningen att den är företagsekonomiskt försvar-

lig, när syftet i själva verket är att godtyckligt gynna en viss aktieägare.  

Å andra sidan tycker jag det är att gå för långt åt andra hållet genom att säga 

att företagsekonomin inte kan sätta några normer över huvudtaget. Istället anser 
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jag termen affärsmässiga/kommersiella skäl vara mer träffande. Med en sådan 

definition ges utrymme för att vid varje enskilt tillfälle göra en bedömning med 

beaktande av ett flertal olika faktorer, som t ex de långsiktiga verkningarna för ett 

bolag. Intresseavvägningen är dock svår att företa. Som ledning härom anser jag 

att bolagets intresse bör tolkas i ljuset av vinstmaximeringsprincipen. Detta torde 

stämma överens med förarbetsuttalandet, då en extensiv tolkning av detsamma 

ger vid handen att undantag är tillåtet om det är ekonomiskt försvarbart. 

En ordning utan undantagsmöjligheter från likhetsprincipen kan svårligen 

motiveras utifrån samhällets strävan efter maximal ekonomisk effektivitet. I vissa 

fall torde avvikelser t o m gynna samhällsekonomin. 

Ponera att bolag X länge och väl har letat efter nästa stora affär. Kostnaderna 

har varit enorma men tillslut upptäcks bolag Y. Affärsmöjligheten med Y är unik 

och förhandlingar inleds. Dessa drar både ut på tiden och iväg med kostnader. I X 

finns det en aktieägare (Z) som bedriver konkurrerande verksamhet, och som själv 

letar efter nästa stora affär. Mitt i X förhandlingar med Y begär plötsligt bolaget 

X:s samtliga aktieägare att få ta del av bolagets räkenskaper och andra handlingar 

som rör verksamheten. En strikt tillämpning av likhetsprincipen medför att bola-

get måste lämna ut denna information till Z, varpå denne snabbt och skickligt stjäl 

X affär genom att själv sluta avtal med Y. 

Vid första anblick kan det tyckas att den samhällsekonomiska effekten är 

oförändrad då det blott är fråga om en alternativ resursallokering. I själva verket är 

det fråga om s k free rider problematik eftersom Z har haft avsevärt lägre kostna-

der än X då X har gjort grovjobbet.  

Enligt den rättsekonomiska skolan ska dylika marknadsmisslyckanden stävjas, 

vilket det gör om undantag från likhetsprincipen medges. Genom att avvika från 

likhetsprincipen kan X neka Z att få ta del av räkenskaperna och Z får aldrig reda 

på Y. 

En generell uppställning om när en avvikelse från likhetsprincipen bör tillåtas 

låter sig svårligen göras. Jag anser att det måste göras en enskild bedömning i varje 

enskilt fall där vinstmaximeringsprincipen ska väga tyngre än minoritetens intresse 

av likabehandling för att tillåta undantag. Att i detta sammanhang göra undantag 

med hänvisning till något annat än vinstmaximeringsprincipen torde inte kunna 

motiveras utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, då godtyckliga undantag 
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blott sänker allmänhetens förtroende för aktiemarknaden varpå investerarna för-

svinner från marknaden för att söka avkastning på annat håll. 
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4. Den aktiemarknadsrättsliga likhetsprincipen 

 

4.1 Offentliga uppköpserbjudanden 

 

Ett sätt att komma över aktier i börsnoterade bolag är genom offentliga uppköps-

erbjudanden. Inom aktiemarknadsrätten aktualiseras härvid likhetsprincipen. Prin-

cipen medför att alla aktieägare som har aktier med lika villkor i målbolaget163 ska 

få samma bud.164  

Ett offentligt uppköpserbjudande är ett förvärvserbjudande till innehavare av 

massinstrument i ett annat noterat bolag (även kallat ”takeover-erbjudande”).165 

Huvudregeln är att takeover-erbjudanden omfattar samtliga aktier i målbolaget, 

men det finns möjlighet till undantag.166 Beträffande typen av bud så kan det delas 

upp mellan frivilliga bud och budpliktsbud.167 

 

4.2 Allmänt om regleringens framväxt och likhetsprincipen 

 

Lagregleringen vid takeover-erbjudanden lyste länge med sin frånvaro i Sverige. 

Istället var det självreglering som gällde på området där Näringslivets Börskom-

mittés (”NBK”) regler om offentliga erbjudanden (”NBK:OE”) satte ramarna 

för takeover-erbjudanden. NBK utfärdade de första rekommendationerna 1971 

men sedan dess har det hänt en hel del.168  

För svensk del trädde lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på 

aktiemarknaden (”LUA”) ikraft den 1 juli 2006. Detta var resultatet efter långa 

förhandlingar mellan medlemsstaterna i EU när direktiv 2004/25/EG (”Takeo-

ver-direktivet”) antogs. Takeover-direktivet hämtade i sin tur inspiration från den 

brittiska regleringen av uppköpserbjudanden, The City Code on Takeovers and 

Mergers (City Code), vilken även har tjänat som inspirationskälla för andra euro-

peiska länders självreglering på området än Sveriges.169 1979 års upplaga av City 

                                                 
163 Med målbolag förstås bolag som är föremål för ett offentligt uppköpserbjudande på en 
reglerad marknad. 
164 Stattin, s 281. 
165 Sevenius & Örtengren, s 63. I förevarande framställning behandlas endast takeover-
erbjudanden som riktas till innehavare av aktier, d v s till aktieägarna. 
166 Undantagen behandlas nedan. 
167 Stattin, s 153. 
168 SOU 2005:58, s 51 f. 
169 Prop. 2005/06:140, s 34. 
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Code byggde till stor del på likabehandling av aktieägare i målbolaget, där det bl a 

hette att aktieägare av samma sorts aktier skulle behandlas lika.170   

När takeover-direktivet sedermera antogs lämnades utrymme för medlems-

staterna att genomföra direktivet genom lagstiftning och/eller självreglering. Sve-

rige valde att genomföra direktivet via både lag- och självreglering där reglerna av 

mer civilrättslig karaktär infördes genom lagstiftning, medan övriga bestämmelser 

som t ex allmänna principer genomfördes i form av självreglering.171  

Det främsta syftet med takeover-direktivet är att skydda minoritetsaktieägar-

nas intressen vid offentliga uppköp. Detta tillses b la genom att garantera att mål-

bolagets aktieägare behandlas lika, rättvist och rimligt vid offentliga uppköp samt 

att medlemsstaterna ska säkerställa att vissa allmänna principer följs. Dessutom 

ska direktivet möjliggöra sunda omstruktureringar i näringslivet.172  

LUA innehåller framförallt fyra viktiga regler, nämligen budgivarens173 skrift-

liga åtagande att följa uppköpsreglerna, målbolagets styrelses motåtgärder vid bud-

situationer samt krav på information till anställda i företagen och regler kring la-

gens tillsyn.174 Vad beträffar bundenheten till marknadsplatsens regler så stadgas i 

LUA 2:1 att det endast är den som har åtagit sig att följa marknadsplatsens regler 

om offentliga uppköpserbjudanden (”ROE”)175 som får avge bud. Tidigare var 

det nämligen ett problem att reglerna inte var tvingande för privata riskkapitalbo-

lag och utländska aktörer, utan endast för svenska börsbolag. Genom att skriva på 

ROE förbinder sig budgivaren att följa marknadsplatsens regler samt att under-

kasta sig eventuella sanktioner.176 Att marknadsplatserna ska ha egna regler om 

offentliga uppköpserbjudanden framgår av VpmL 13:8. 

I inledningen till ROE stadgas det att om en regels ändamål strider emot lik-

hetsprincipen så ska den senare ha företräde.177 Detta ger vid handen att likhets-

principen inte bara gäller inom institutet om offentliga uppköp, utan generellt 

inom aktiemarknadsrätten, vilket även har slagits fast av Högsta domstolen i NJA 

                                                 
170 Weinberg, Blank & Greystoke, para 1206 samt para 2741. 
171 Prop 2005/06:140, s 43 f. 
172 Ibid, s 35 samt takeover-direktivet, skäl 9. 
173 Med budgivare förstås den som lämnar ett takeover-erbjudande. 
174 Sevenius & Örtengren, s 275. 
175 Reglerna kallas även för ”takeover-reglerna”. 
176 Sevenius & Örtengren, s 275 f. 
177 Inledningen till ROE. 
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1985 s 343. Att likhetsprincipen alltid har varit oerhört betydelsefull framgår även 

av Fondbörsutredningens uttalanden 1973.178  

De nya regelverken har dock inte medfört några större förändringar av upp-

köpsmarknaden eftersom de tidigare reglerna i NBK:OE också innehöll principer 

(om t ex likabehandling) och regler om både budplikt och motåtgärder. Till råga 

på det så bygger ROE i hög grad på NBK:OE.179  

 

4.3 Likhetsprincipen vid offentliga uppköpserbjudanden 

 

Ett bud kan som redan nämnts vara endera frivilligt eller påtvingat. I det följande 

behandlas frivilliga bud varpå den påtvingade varianten behandlas i avsnitt 4.4 

nedan. Den uppmärksamma läsaren kommer märka att mycket av det som sägs i 

detta avsnitt även är tillämpligt vid budpliktsbud.  

Ett frivilligt bud tillkommer på eget initiativ av budgivaren. Budet är ett of-

fentligt erbjudande till aktieägarna i ett målbolag om förvärv av aktier på generella 

villkor. Det är vanligt att budet föregås av förhandlingar mellan budgivare och 

målbolag, även om så inte alltid är fallet. Vid takeover-erbjudanden ska målbola-

gets styrelse antingen rekommendera eller avråda aktieägarna i målbolaget 

huruvida de bör anta eller avslå erbjudandet. Regleringen som i första hand kom-

mer ifråga är ROE.180 Härutöver spelar LUA, Finansinspektionen (”FI”) och Ak-

tiemarknadsnämnden (”AMN”) viktiga roller vid takeover-erbjudanden.181 AMN 

ska t ex uttala sig om vad som är god sed på aktiemarknaden och marknadsplat-

serna har överlåtit till AMN att tolka och fatta beslut om undantag avseende 

ROE.182 

Ur detta avsnitts synvinkel är LUA:s viktigaste funktion att den genom 2:1 

förbinder budgivare att följa ROE. ROE bygger, likt LUA, på några grundläg-

gande principer hämtade från takeover-direktivet, vilka finns att finna i inledning-

en till ROE. Den första av dessa är likhetsprincipen och den kommer till uttryck 

enligt följande: ”alla innehavare av värdepapper av samma slag i ett målbolag ska 

                                                 
178 Prop. 1975/76:175, s 19 f. 
179 Sevenius & Örtengren, s 280. 
180 Stattin, s 153 f f. 
181 Ibid, s 95. 
182 ROE I.2. 
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behandlas lika, och om en person förvärvar kontrollen över ett bolag ska övriga 

värdepappersinnehavare skyddas.”183  

Utöver denna finns ett antal andra principer med den gemensamma nämna-

ren att de alla tjänar till att upprätthålla allmänhetens förtroende för aktiemark-

naden. Just likhetsprincipen bygger på den grundläggande tanken att ingen aktieä-

gare ska gynnas på någon annans bekostnad. Om det motsatta var fallet skulle det 

i förlängningen minska allmänhetens förtroende för aktiemarknaden. Risken för 

olikabehandling är således ett utav motiven för ROE.184 

Likhetsprincipen kommer tydligast till uttryck när vederlaget för ett uppköp-

serbjudande ska bestämmas. Härvid är utgångspunkten, enligt ROE II.10, att alla 

aktieägare som har aktier med lika villkor i målbolaget ska behandlas lika. Aktier 

med lika villkor hänför sig till de ekonomiska rättigheterna och bestämmanderätten 

en aktie medför enligt lag.185 Med ekonomisk rättighet avses exempelvis rätten till 

utdelning, och med bestämmanderätten avses t ex rätten att delta och rösta vid en 

bolagsstämma. Vad beträffar likabehandlingen så ska den vara både formell och 

materiell, vilket innebär att t ex storleken på vederlaget ska vara lika för alla ak-

tieägare samt att tillvägagångssättet för utbetalningen likadant.186 

 

4.3.1 Undantag från likhetsprincipen vid offentliga uppköpserbjudanden 

 

Likhetsprincipen vid offentliga uppköpserbjudanden är inte undantagslös, utan 

viss särbehandling är tillåten. ROE tillåter undantag om särskilda skäl är för han-

den. Förvisso exemplifieras i ROE vad särskilda skäl kan tänkas vara, men det är 

just exempel och inte på något sätt en uttömmande uppräkning. Därför torde 

avsteg från likhetsprincipen vara möjligt när det föreligger andra beaktansvärda 

grunder. Stattin varnar dock för ett sådant bruk av undantagsmöjligheten då den 

aktiemarknadsrättsliga likhetsprincipen inte varit föremål för tillräckligt mycket 

forskning.187 

Härvid bör även tilläggas att budgivare har möjlighet att i förhand konsultera 

AMN innan ett tilltänkt förvärvsupplägg offentliggörs. Syftet är att undvika dispy-

                                                 
183 Inledningen till ROE, strecksats a). 
184 Stattin, s 104. 
185 Jfr avsnitt 3.4 ovan. 
186 Ibid, s 281. Se härutöver kommentaren till ROE II.10, 1 st, där det stadgas att likhetsprin-
cipen är en grundläggande princip. 
187 Stattin, s 282. 
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ter för det fall förvärvsupplägget avviker från likhetsprincipen.188 I vissa fall måste 

förhandsgodkännande inhämtas.189  

I det följande redogörs för de för denna framställnings vidkommande rele-

vanta undantagsmöjligheter. 

 

4.3.1.1 Aktier med identiska villkor 

 

I ROE II.10 föreskrivs att aktieägarna kan erbjudas vederlag i annan form (fast 

med samma värde) om särskilda skäl är för handen.190 Det är dock möjligt att er-

bjuda aktieägarna kontanter eller aktier med olika värde, så länge valmöjligheten är 

öppen för aktieägarna. Dessutom är det möjligt att bestämma att vissa vederlagsal-

ternativ bortfaller efter viss tid, med begränsning av vad som följer av ROE II.7 

och III.2.191 

Med särskilda skäl avses, enligt kommentaren till ROE II.10, 5 st, t ex det fal-

let att vissa aktieägare inte kan ta emot det vederlag som erbjuds p g a legala eller 

liknande skäl, eller om tungt vägande praktiska skäl motiverar undantag från lik-

hetsprincipen. Ett exempel på tungt vägande praktiska skäl kan vara att små aktie-

poster ersätts kontant och stora aktieposter ersätts med aktier i bolag med spritt 

ägande. Undantaget motiveras då av att processen förenklas.192 I ett fall hade bola-

get X erbjudit aktieägarna med ett innehav om högst 20 aktier i målbolaget Y en 

möjlighet att få värdecheckar i X som vederlag. AMN godtog detta med hänsyn 

till praktiska skäl.193 

Ett mer omtalat uppköp där tungt vägande praktiska skäl aktualiserades var 

Old Mutuals bud på Skandia. Det började med att Old Mutual övervägde att ge 

aktieägare med ett innehav om högst 1000 aktier företräde vid en matchning. 

Detta skulle möjliggöra för aktieägarna i Skandia att sälja en större andel av sina 

aktier mot vederlagsaktier eller kontanter, om det gick att matcha med andra ak-

tieägares val. Förturen innebar dock att övriga aktieägares (de med mer än 1000 

aktier) val skulle matchas först efter att aktieägarna med högst 1000 aktier mat-

chats. Old Mutual hade även åtagit sig att bidra med de medel som eventuellt yt-

                                                 
188 Stattin, s 282. 
189 Se t ex kommentaren till ROE II.11, 6 st. 
190 Stattin ifrågasätter dock om det härvid ens är fråga om ett avsteg från likhetsprincipen,  
se Stattin, s 282. 
191 Kommentaren till ROE II.10, 3 st. 
192 Stattin, s 283. 
193 AMN 1994:2. 
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terligare skulle krävas för att möta aktieägarna med högst 1000 aktier. Detta god-

togs ej av AMN med hänvisning till att aktieägare med högst 1000 aktier särbe-

handlades.194 Old Mutual gjorde då om erbjudandet så att aktieägarna med högst 

1000 aktier visserligen gavs förtur till möjligheten att få kontant vederlag, men 

ingen förtur vad gällde vederlagsaktierna. Detta upplägg godtogs av AMN, trots 

Skandias invändning om att erbjudandet endast riktats aktieägare med högst 1000 

aktier och inte till alla aktieägares första 1000 aktier, med hänvisning till tungt 

vägande praktiska skäl.195 

Vad gäller fallen där både kontanter och aktier erbjuds är det alltså möjligt att 

erbjuda aktieägarna i målbolaget valet att överlåta en större andel av sina aktier 

mot aktier eller kontanter under förutsättning att aktieägarens val kan matchas 

med andra aktieägares val, bara denna möjlighet riktas till samtliga aktieägare.196 

 

4.3.1.2 Aktier med icke identiska villkor 

 

Huvudregeln enligt ROE II.11 är att aktier av olika aktieklass197 ska behandlas lika, 

d v s budgivaren får inte erbjuda aktieinnehavare av ett visst slag kontanter samti-

digt som aktieinnehavare av ett annat slag erbjuds aktier. Inte heller får innehavare 

av röststarka aktier erbjudas ett högre vederlag än innehavarna av röstsvaga ak-

tier.198 

Men, undantag tillåts om det rör sig om avvikelse rörande (i) aktiens ekono-

miska rättigheter, (ii) aktiens rösträtt och endast de röstsvaga aktierna är noterade 

samt (iii) aktiens rösträtt och alla aktier är noterade. Viktigt att påpeka är att ROE 

föreskriver likabehandling avseende såväl vederlagets form som vederlagets värde, 

något som dock inte hindrar budgivaren från att erbjuda aktier med högt röst-

värde i budgivaren i utbyte mot röstsvaga aktier i målbolaget. Det är nämligen inte 

fråga om vederlagets form eftersom det bara rör sig om aktier, och inte heller är 

                                                 
194 AMN 2005:32. 
195 AMN 2005:38. 
196 Kommentaren till ROE II.10, 4 st. 
197 Det är mycket vanligt att svenska börsbolag har både röststarka och röstsvaga aktier note-
rade. Närmare bestämt 50 procent av alla dessa bolag har det, se Sandström, s 142, fotnot 6. 
198 Kommentaren till ROE, II.11, 1 st. I äldre rätt var det dock tillåtet att t ex erbjuda ett 12 
procent högre vederlag till innehavare av röststarka aktier än till innehavare av röstsvaga. 
Detta slopades då det ansågs att omotiverat höga premier för röststarka aktier kunde utgå, i 
synnerhet när det inte fanns någon relevant handel i dem. Motargumentet är att det strider 
mot likhetsprincipen att inte erbjuda olika villkor för olika aktieslag, se Stattin, s 285. 
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det fråga om vederlagets värde eftersom det som överförs är kontroll.199 Detta 

förutsätter såklart att de röstsvaga- och röststarka aktierna tillskrivs samma värde. 

(i) Det är exempelvis möjligt för budgivaren att erbjuda innehavare av prefe-

rensaktier ett högre pris per aktie än innehavarna av stamaktier, så länge denna 

skillnad inte är oskälig.200 För att inte vara oskälig krävs att skillnaden i vederlaget 

är sakligt grundad – skillnaden ska alltså spegla de faktiska skillnaderna mellan de 

olika aktieslagen. Utgångspunkten i detta fall är således att olika vederlag för olika 

aktieslag ska erbjudas, då det strider mot likhetsprincipen att erbjuda lika betalning 

för aktier av olika värde.201 

(ii) Om skillnaderna hänför sig till aktiernas röstvärde och endast de röst-

svaga aktierna är noterade ska vederlag av samma värde erbjudas för samtliga ak-

tier. T ex, om endast A- men inte B-aktierna är noterade ska vederlagets värde 

vara detsamma för såväl A- som B-aktierna.202 

(iii) Bolag som har både röststarka (A-)aktier och röstsvaga (B-)aktier note-

rade vållar vissa problem. Utgångspunkten är dock, i samklang med likhetsprinci-

pen, att budgivaren ska erbjuda vederlag av samma värde för aktier av samtliga 

slag.203 Men, undantag kan tillåtas för det fall A- respektive B-aktien har olika 

värde på börsen. I sådana fall är det möjligt att erbjuda aktieägarna i målbolaget 

vederlag motsvarande börskursen för de respektive aktieslagen med tillägg av en 

lika stor procentuell budpremie, om AMN lämnar tillstånd och om; 

 

1. det är tillräcklig likviditet i de respektive aktieslagen (d v s en fungerande 

handel), 

2. prisskillnaden mellan de respektive aktieslagen inte är tillfällig, samt 

3. kursskillnaden inte är hänförlig till endast en eller ett fåtal köpares förvärv 

av ett visst aktieslag.204 

 

Är dessa tre rekvisit inte uppfyllda får således AMN inte medge undantag, utan 

samma vederlag måste erbjudas till samtliga aktieägare. Det finns dock ytterligare 

en möjlighet till undantag enligt kommentaren till ROE II.11, sista stycket (som i 

                                                 
199 Stattin, s 286. Om kontroll bör beaktas som ett värde vid överföring, se resonemanget i 
avsnitt 4.3.3 nedan. 
200 Kommentaren till ROE II.11, 3 st. 
201 Nyström, Ohlsson, Sjöman & Skog, s 164. 
202 Kommentaren till ROE II.11, 5 st. 
203 Ibid, 6 st. 
204 Stattin, s 287. 
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sin tur hänvisar till ROE I.2). Enligt Stattin torde denna möjlighet sällan aktuali-

seras205 och alla uttalanden från AMN är sedan tiden före den nya takeover-

regleringens ikraftträdande och därmed överspelade.206 Sedan dess har AMN end-

ast uttalat sig i ett fall, nämligen AMN 2014:35, där undantag inte beviljades med 

hänsyn till den låga likviditeten i A-aktien. 

 

4.3.1.3 Begränsade erbjudanden 

 

Vid nästan alla takeover-erbjudanden förekommer begränsningar avseende räck-

vidden till vilka det riktas, särskilt vad gäller utländska aktieägare. Detta trots hu-

vudregeln om att ett offentligt uppköpserbjudande ska riktas till samtliga aktieä-

gare i målbolaget. Ett erbjudande till utländska aktieägare medför nämligen att 

utländsk rätt måste beaktas, vilket budgivaren oftast vill undvika med hänsyn till 

de extra kostnader detta genererar. Att begränsa erbjudandet på detta sätt är ac-

cepterat och regeln i ROE I.1 tillkom p g a den senaste tidens tillskott av ut-

ländska ägare i svenska bolag.207 I ROE I.1 uttrycks det explicit att det kan vara 

”mycket tidsödande och kostnadskrävande” att utforma ett erbjudande så att det 

överensstämmer med utländska rättsordningar.  

Vidare föreskrivs i kommentarens fjärde stycke att det är AMN som beslutar 

om undantaget att endast rikta takeover-erbjudandet till vissa aktieägare ska med-

ges eller ej, samt när denna dispens från AMN behöver inhämtas på förhand. 

Dispens behövs nämligen inte om de utländska aktieägarnas innehav endast kan 

antas representera en obetydlig del (högst tre procent) av det totala antalet aktier i 

målbolaget, inte är noterade i landet och inte några andra omständigheter talar för 

en annan ordning.208  

Att det är accepterat att lämna utländska aktieägare i målbolaget utanför er-

bjudandet har konstaterats av AMN i flera avgöranden, t ex i det ovan refererade 

uttalandet AMN 2005:38. Här hette det att exkludering av vissa utländska aktieä-

gare inte stod i strid mot god sed på aktiemarknaden, så länge det grundade sig på 

en noggrann analys av rättsreglerna och omständigheterna i det enskilda fallet. 

Vidare uttalade AMN att det inte spelade så stor roll hur stor andel av aktierna 

                                                 
205 Stattin, s 287. 
206 Nyström, Ohlsson, Sjöman & Skog, s 164. 
207 Stattin, s 293 f. 
208 Kommentaren till ROE I.1, 4 st. Däremot krävs alltid dispens om de utländska aktieägar-
na har hemvist inom EES. 
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som uteslöts (i detta fall rörde det sig om 17,7 %), så länge det rörde sig om en 

klar minoritet. Uttalandet var dock före 2009 års revidering av ROE så det sist-

nämnda torde numera vara överspelat i och med införandet av tre procentsgrän-

sen i kommentaren.209 Formuleringen ”kan antas representera” begränsar även 

budgivarens utredningsskyldighet angående hur stor andel av aktierna det exakt 

handlar om.210 

I senare tillkommen praxis har AMN meddelat dispens, som t ex AMN 

2012:15. Här beviljades dispens från att rikta erbjudandet till aktieägare med hem-

vist i Förenta staterna, Kanada, Sydafrika, Nya Zeeland, Japan, Australien och 

Schweiz då nämnden fann att antalet aktier i målbolaget som innehades av ägare 

bosatta i envar av dessa länder endast representerade en obetydlig andel av samt-

liga aktier i bolaget.211 

Dispens har även beviljats av AMN trots att det utländska aktieinnehavet inte 

ansetts utgöra en obetydlig andel. Nämnden har då motiverat undantaget genom 

att ta vara på de utländska ägarnas möjligheter att ändå hantera situationen och 

undvika att påverkas negativt,212 eller att det utländska ägandet endast utgjorts av 

en person som i sin tur förklarat sig ointresserad av erbjudandet.213 Härvid kan 

tilläggas att snarlika dispensbedömningar görs av AMN vid budpliktsbud. Den 

enda skillnaden mot frivilliga bud är att budgivaren måste ansöka om dispens.214 

Det är viktigt att poängtera att en budgivare inte kan utesluta en utländsk ak-

tieägare så snart antalet aktier i berört land understiget tre procent. Om det be-

rörda landet saknar regler som anses tidsödande och kostnadskrävande för budgi-

varen att efterleva är det en sådan omständighet som avses med kommentarens 

uttryck ”andra omständigheter”.215 

                                                 
209 Införandet av tre procentsgränsen torde medfört en rejäl skärpning avseende undantagets 
omfattning, jfr 17,7 % i AMN 2005:38, vilket får anses vara en noterbar skillnad. 
210 Nyström, Ohlsson, Sjöman & Skog, s 86. 
211 Dispens med den blotta hänvisningen att innehavet borde representera endast en obetyd-
lig andel av samtliga aktier i bolaget (mindre än tre procent i respektive jurisdiktion) har gi-
vits även i andra fall, se t ex AMN 2009:30, 2010:22 samt 2010:46. 
212 AMN 2010:17, 2012:06 samt 2012:31. I fallen ansågs 4,55 %, 7 % respektive 4,17% ut 
göra mer än en obetydlig andel. Härvid kan slutsatsen dras att tre procentgränsregeln per se 
respekteras.  
213 AMN 2010:06. 
214 Nyström, Ohlsson, Sjöman & Skog, s 89. 
215 Ibid. 
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Vad slutligen angår skälen till kravet på att inhämta dispens om aktieägaren har 

hemvist inom EES så beror det på diskrimineringsförbudet som följer av de 

europeiska rättsreglerna.216 

 

4.3.1.4 Förvärv före, under respektive efter erbjudandet 

 

Om budgivaren, utöver takeover-erbjudandet, gör ett förvärv som sker (i) före, (ii) 

under eller (iii) efter, föreligger risk för att aktieägarna behandlas olika. Därför 

innehåller ROE II.11-13 regler som motverkar detta. Ponera att en budgivare 

erbjuder kontrollinnehavaren ett högt vederlag, men att erbjudandets vederlag till 

minoritetsaktieägarna understiger marknadsmässigt pris. I denna situation är mi-

noritetsaktieägarna, enligt Stattin, förmodligen starkt intresserade av att sälja sina 

aktier eftersom ett ägarbyte har skett och den nya ägaren erbjuder ett lägre veder-

lag för resterande aktier, samt att den nya ägaren förmodligen kommer bedriva 

den fortsatta verksamheten utifrån egna intressen. Situationen som ska hindras är 

alltså att kontrollpremien till minoritetsaktieägarna blir för låg.217 Detta skulle 

nämligen kränka likhetsprincipen. 

(i) Ett förvärv som äger rum före takeover-erbjudandet regleras i ROE II.13 

och kan definieras som ett förvärv av aktier i målbolaget, som inte är ett takeover-

erbjudande, och som skett inom sex månader innan ett offentligt uppköpserbju-

dande gjorts.218 ROE II.13 stadgar då att vederlaget vid takeover-erbjudandet inte 

får vara mindre förmånligt än villkoren vid föraffären, utan det ska vara minst 

likvärdigt. I kommentaren till reglerna finns hjälpregler för fastställandet av veder-

lagets värde när föraffärens vederlag består av aktier och takeover-erbjudandet av 

kontanter.219 Reglerna innebär att villkoren vid tidpunkten för föraffären ska ligga 

till grund för bedömningen vid bestämmandet av takeover-erbjudandets vederlag.  

Från denna prisutjämningsregel finns dock ett viktigt undantag, nämligen om 

priset på målbolagets aktier vid takeover-erbjudandet väsentligen understiger (och 

inte endast tillfälligt) aktiekursen vid tidpunkten för föraffären, och föraffären inte 

är anledningen till kursfallet.220  

                                                 
216 Nyström, Ohlsson, Sjöman & Skog, s 90. 
217 Stattin, s 321 f f. 
218 Något krav på samband mellan föraffären och takeover-erbjudandet behövs inte, jfr 
AMN 2010:20 där budgivarens invändning om att föraffären hade skett inom en annan av-
delning i bolaget. 
219 Se t ex kommentaren till ROE II.13, 2 st. 
220 Kommentaren till ROE II.13, 6 st. 



54 

 

Vad som avses med väsentlig kursnedgång och att den inte endast ska vara tillfäl-

lig lämnas ospecificerat i ROE, men AMN har tagit ställning till det vid ett flertal 

tillfällen.221 I AMN 2008:20 hade kursen sjunkit med mer än 30 procent, vilket var 

mer än de 20 procent som angivits i tidigare versioner av ROE, vilket AMN fann 

utgöra en väsentlig kursnedgång. Samtidigt innebar det då rådande konjunkturlä-

get att någon kursuppgång inte kunde förutspås inom närliggande tid, varpå AMN 

fann att kursnedgången inte endast var tillfällig. Detta ledde sammantaget till att 

budgivaren inte behövde beakta prisutjämningsregeln. Däremot blev det motsatt 

utgång i AMN 2010:07 där nämnden inte ansåg kursnedgången som bestående p g 

a aktiens allmänna volatilitet och den negativa påverkan en tidigare företrädes-

emission medfört. 

En annan viktig regel är ROE II.13, 3 st. Den behandlar fallet när någon an-

nan än budgivaren under sexmånadersperioden kommer med ett takeover-

erbjudande med sämre villkor än de i föraffären. Regeln föreskriver då att den 

ursprungliga budgivaren inte är bunden av villkoren vid föraffären eftersom detta 

skulle förhindra budgivaren från att konkurrera på lika villkor.222 Villkoren som 

den ursprungliga budgivaren måste lämna i ett eventuellt eget takeover-erbjudande 

torde således kunna vara vilka som helst. Stattin menar dock att en ändamålstolk-

ning av reglerna möjligtvis innebär att den ursprungliga budgivarens bud inte får 

vara sämre än det mellanliggande takeover-erbjudandet, samtidigt som han kon-

staterar att detta inte har stöd i ROE.223 I linje med Stattin anser jag att även lik-

hetsprincipen talar för hans tolkning, då det i annat fall skulle vara alltför lätt att 

samarbeta med en ”bulvan”budgivare i syfte att kringgå likhetsprincipen och lägga 

ett lägre bud. 

Slutligen uppstår frågan om vad som gäller föraffärer som skett tidigare än 

sex månader före det offentliga budet. Situationen synes ej blivit behandlad av 

varken ROE, AMN eller doktrin. I 1988 års NKB:OE föreskrevs däremot att om 

takeover-erbjudandet sammanhängde med föraffären till tid och rum så skulle 

reglerna om prisutjämning slå till. Härvid fanns alltså möjlighet att ingripa vid 

föraffärer som ägt rum tidigare än sex månader för takeover-erbjudandet.  

Jag menar att en ändamålstolkning av regeln skulle möjliggöra för ingripande 

mot detta även idag, så länge det finns ett samband mellan de två transaktionerna. 

                                                 
221 Nyström, Ohlsson, Sjöman & Skog, s 175. 
222 Kommentaren till ROE II.13, 8 st. 
223 Stattin, s 325. 
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Dagens krav på att det inte krävs syftessamband mellan transaktionerna,224 utan 

endast ett tidssamband, torde enligt min mening inte göra det möjligt att kringgå 

regeln. Vid denna bedömning skulle t ex storleken på föraffären kunna tjäna som 

vägledning och desto större andel av målbolaget som förvärvats vid föraffären 

desto större sannolikhet att föraffären är början på en strategisk takeover. 

(ii) En sidoaffär är ett aktieförvärv som budgivaren gör efter takeover-

erbjudandet, men innan köpeskillingen betalats ut. Är villkoren för sidoaffären 

bättre än takeover-erbjudandet slår ROE II.14 till och takeover-erbjudandets vill-

kor måste anpassas till sidoaffärens.225 Vad gäller tidpunkt för bestämmande av 

vederlagets storlek, väsentlig kursnedgång och övriga principer hänvisas läsaren till 

vad som anförts under (i) ovan. 

En regel som aktualiseras är dock den s k tio procentsregeln,226 vilken syftar 

till att upprätthålla likhetsprincipen. Regeln innebär att om en förvärvare förvärvar 

minst tio procent av aktierna med ett särskilt vederlagsalternativ (kontanter, aktier 

eller andra värdepapper) så ska samma vederlag erbjudas dem som ska erbjudas 

att överlåta aktierna med anledning av sidoaffären. Regeln aktualiseras om det 

ifrågavarande vederlagsalternativet är så stort att budgivaren genom denna andel 

kan anses ha förvärvat mer än tio procent mot just det vederlagsalternativet.227 I 

doktrin talas det om en gräns på två tredjedelar av ett visst vederlagsalternativ för 

att denna andel ska anses ha förvärvat minst tio procent av aktierna.228  

Tidigare var nämligen regeln absolut såtillvida att vederlagsalternativet i fullo 

skulle bestå av endera slaget för att regeln skulle bli tillämplig.229 Slopandet av 

denna regel torde grundas i att man sökt förhindra kringgåenden genom att bud-

givaren blandade vederlagsalternativen. Ska regeln kringgås idag krävs det att bud-

givaren genomför flera för- eller sidoaffärer, utan att någon av dessa affärer övers-

tiger tio procent av aktierna i målbolaget.230 

(iii) Om vissa aktieägare i målbolaget har accepterat ett takeover-erbjudande 

och vederlagets utbetalning påbörjas, men budgivaren inom sex månader förvär-

var aktier från andra aktieägare i målbolaget mot bättre villkor, måste kompensat-

                                                 
224 Nyström, Ohlsson, Sjöman & Skog, s 172. 
225 Stattin, s 325. 
226 Tio procents-regeln är även tillämplig vid föraffärer, ROE II.13, 4-5 st. 
227 Kommentaren till ROE II.13, st 15-16 samt ROE II.14, st 7-8. 
228 Nyström, Ohlsson, Sjöman & Skog, s 178 f, samt 184 f. 
229 Stattin, s 328. 
230 Nyström, Ohlsson, Sjöman & Skog, s 178. 
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ion utgå till aktieägarna som accepterat det ursprungliga erbjudandet.231 Vad som 

anförts under (i) och (ii) ovan gäller i mångt och mycket även denna situation. 

Det kan dock nämnas att kompensationsvederlaget måste bestå av kontan-

ter,232 oavsett vilket slags vederlag som lämnats i efteraffären. Värderingen ska 

utgå ifrån likhetsprincipen.233 Härutöver görs undantag för det fall att takeover-

erbjudandet efterföljs av en tvångsinlösen enligt ABL.234  

 

4.3.1.5 Partiella erbjudanden 

 

Ett mer ovanligt förekommande fall235 är att budgivarens takeover-erbjudande inte 

omfattar samtliga aktier i målbolaget.236 Anledningen till partiella erbjudanden kan 

tänkas vara att budgivaren vill förvärva kontroll över bolaget, utan att för den 

sakens skull förvärva hela bolaget. Detta är vad som i ROE II.16 benämns parti-

ella erbjudanden. För att få lämna ett partiellt erbjudande krävs det antingen att 

budgivaren inte uppnår en ägandeandel om 30 procent eller mer av aktierna i mål-

bolaget till följd av erbjudandet, eller att budgivaren redan äger minst 30 procent 

av aktierna i målbolaget, men reglerna om budplikt inte är tillämpliga.237 Dessutom 

stadgas i ROE II.16, 2 st, att budgivaren dels måste ange det högsta antal aktier 

denne önskar förvärva, dels om denne förbehåller sig rätten att förvärva fler aktier 

än vad som angivits som det högsta antalet. 

Själva erbjudandet ska vara utformat så att alla aktieägare behandlas lika, det 

går således inte att rikta ett partiellt erbjudande till endast majoritetsägarna i mål-

bolaget.238 Om fler aktieägare accepterar erbjudandet än vad budgivaren förbehål-

lit sig att acceptera ska budgivaren, i enlighet med likhetsprincipen, göra en pro-

centuell minskning av det antal aktier som förvärvas.239  

                                                 
231 ROE II.15, 1 st. 
232 Kommentaren till ROE II.15, 1 st. 
233 Nyström, Ohlsson, Sjöman & Skog, s 188. 
234 Kommentaren till ROE II.15, 5 st. 
235 Anledningen till att dessa erbjudanden sällsynta är att det i förekommande fall är billigare 
att köpa aktierna via börsen. Ett partiellt erbjudande görs då förmodligen om det är låg om-
sättning i aktien på börsen, se Stattin, s 162. 
236 Jämför avsnitt 4.3.1.3 ovan där det stadgas att det är vanligt att utländska aktieägare  
utelämnas. Skillnaden härvid är att ett partiellt erbjudande inte medför ett kontrollskifte,       
d v s det är inte fråga om en takeover i dess rätta bemärkelse. 
237 Stattin, s 162. Se även om dispens från budplikten i avsnitt 4.4 nedan med tillhörande 
hänvisningar. 
238 AMN 2001:17. 
239 ROE II.16, 3 st. 
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Budgivaren kan dock ange ett prisintervall inom vilket denne är beredd är beredd 

att köpa aktier för, varpå aktieägarna anger vilket lägsta pris de är beredda att sälja 

till. Sedan sorterar budgivaren bort överskjutande accepter genom att matcha ac-

cepterna efter lägsta pris, och så länge förfarandet sker på ett förutsebart, rättvist 

och likformigt sätt är det tillåtet.240 

 

4.4 Likhetsprincipen vid budpliktsbud 

 

Budplikten regleras i 3 kap LUA. Den ålägger budgivaren att lämna ett takeover-

erbjudande om budgivaren genom förvärv, antingen själv eller via närstående, 

uppnår en ägandeandel om 30 procent i bolaget.241 Det finns även vissa möjlighet-

er till dispens från budplikten, om det t ex finns en annan aktieägare med större 

innehav eller om passerandet av 30 procentsgränsen sker till följd av en emiss-

ion.242 

Vid införandet av budpliktsregler i andra länder har framförallt tre anledning-

ar kunnat urskiljas som motiv; nämligen att (i) alla aktieägare ska behandlas lika 

vid ett kontrollägarskifte, (ii) alla aktieägare ska ha samma rätt att lämna bolaget 

(exit) vid ett ovälkommet kontrollägarskifte, samt (iii) alla aktieägare ska få ta del i 

den kontrollpremie budet medför.243  

Budpliktsreglerna syftar främst till att skydda minoritetsaktieägarna i målbo-

laget, vilket i sin tur ytterst syftar till att upprätthålla allmänhetens förtroende för 

värdepappersmarknaden. Detta grundar sig i risken för att bli inlåst i ett bolag vid 

ett ovälkommet kontrollägarskifte, en ordning som förmodligen hämmar allmän-

hetens intresse av att investera i aktier.244 

 

4.4.1 Likabehandling vid ett kontrollägarskifte 

 

Det först nämnda motivet tar sikte på likhetsprincipen och det har vuxit fram på 

marknadsplatserna i syfte att upprätthålla allmänhetens förtroende för mark-

naden.245 Ur detta perspektiv innebär budplikten att budgivaren måste behandla 

                                                 
240 Kommentaren till ROE II.16, 4 st, samt Stattin s 163. 
241 Sevenius & Örtengren, s 276 f. 
242 Stattin, s 456 f. 
243 Skog, s 107 samt SOU 1997:22, s 296. 
244 Ohlsson, s 822. 
245 Skog, s 110. 
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aktieägarna lika vid ett offentligt uppköpserbjudande. För att bedöma om likhets-

principen tillgodoses måste det först skiljas mellan bud på- (takeover-erbjudande) 

respektive utanför en reglerad marknadsplats. Det förra budet är inte öppet för 

förhandling och villkoren är generella, medan det finns förhandlingsutrymme vid 

det senare alternativet.246  

Vid förhandlingsförfarandet är parterna någorlunda jämställda eftersom (ma-

joritets)aktieägarens post förmodligen är av betydande värde samtidigt som bud-

givaren har medel till att genomföra förvärvet, därmed torde parterna ha liknande 

finansiell styrka. När budgivaren, till ett förhållandevis högt pris, kommit över den 

större delen av aktierna kan denne rikta ett nytt lägre bud till resterande minori-

tetsaktieägare med hot om att t ex avnotera bolaget. Härvid blir således minori-

tetsaktieägarna tvingade att sälja sina innehav och en princip om likabehandling (d 

v s budplikt) nödvändig då den hindrar obefogade värdetransaktioner från minori-

tetsaktieägarna till budgivaren.247 

Härvid finns dock teorier om att budplikt inte ens är se som en minoritets-

skyddsregel. Dessa teorier bygger på att aktieägare vill få så hög utdelning som 

möjligt från sina investeringar.248 Budpliktsreglerna torde nämligen minska antalet 

takeover-erbjudanden eftersom det blir dyrare att genomföra då budgivaren måste 

erbjuda alla aktieägare samma pris. Detta reducerar aktieägares chans att över hu-

vudtaget bli erbjuden en budpremie.249 Utan budpliktsreglerna kan budgivare ge-

nomföra uppköp billigare eftersom förhandling (jfr föregående stycke) med ak-

tieägare skulle vara möjligt. Förvisso erhåller minoritetsaktieägarna en lägre 

budpremie än majoritetsaktieägarna, men de erhåller i alla fall en budpremie över 

huvudtaget.250 I kommitténs överväganden hävdas t o m att argumentet om lika-

behandling vid införandet av reglerna om budplikt är en missuppfattning av den 

bolagsrättsliga likhetsprincipens innebörd.251 

Det bör påpekas att Stattin förvisso tycker det är skäligt med en dylik likhets-

princip vid takeover-erbjudanden, men det rättfärdigar inte nödvändigtvis 

                                                 
246 Stattin, s 422. 
247 Ibid, s 421 f f. 
248 Jfr vinstmaximeringsprincipen i avsnitt 2.5 ovan. 
249 Angående innebörden av budpremie, se avsnitt 4.4.3 nedan. 
250 Bergström, Högfeldt & Samuelsson, s 28 f. Detta motargument hänger för övrigt ihop 
med argumenten om att budpliktsreglerna inte är samhällsekonomiskt effektiva, se t ex Statt-
in, s 417. 
251 SOU 1997:22, s 297. 
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budpliktsinstitutet i sig, om likabehandling av aktieägarna kan uppnås på andra 

sätt.252 

Vad avslutningsvis gäller frågan om olika aktieklasser kan nämnas att olika-

behandling mellan aktieägare av olika aktieklasser kan vara motiverad, t ex när det 

är fråga om röststarka A- och röstsvaga B-aktier. Det torde vara godtagbart med 

en förhållandevis högre premie för A- jämfört med B-aktier p g a A-aktiernas 

lägre omsättning på börsen, men fortfarande med utgångspunkten att alla aktieä-

gare i samma aktieklass behandlas lika.253 

 

4.4.2 Möjlighet att lämna bolaget vid kontrollägarskiften 

 

Eftersom budpliktsreglerna tvingar budgivaren att rikta ett offentligt uppköpser-

bjudande till samtliga aktieägare i målbolaget ges dess (minoritets)aktieägarna möj-

lighet att sälja sina aktier och lämna bolaget. Denna möjlighet till exit motiveras av 

risken för att kontrollägarskiften medför ekonomiska förluster, vilka kan uppstå 

om den nya ägaren missbrukar sin position och för att kontrollägarskiften gene-

rellt anses påverka aktiekursen negativt.254 Aktieägarnas möjligheter att på egen 

hand sälja sina aktier över börsen efter kontrollägarskiften anses inte tillfyllest, då 

en massförsäljning skulle påverka aktiekursen negativt.255 

Dessa motiv är dock föremål för omfattande kritik. För det första anses 

grundantagandet att ett kontrollägarskifte typiskt sett skulle vara till skada för bo-

lagets ägare mer eller mindre ogrundat. Huruvida ett kontrollägarskifte är skadligt 

eller ej beror till stor del på den nya kontrollägarens intentioner med förvärvet.256 

För det andra brukar takeover-erbjudanden generellt sett resultera i kraftigt sti-

gande aktiekurs – inte sjunkande. Förvisso förekommer det att aktiekursen sjun-

ker, fast inte i tillräcklig utsträckning för att övriga aktieägare systematiskt kan 

anses missgynnas vid en takeover.257 

Ohlsson redogör även för argumentet (som visserligen är tätt förbundet med 

vad som ovan redogjorts) att minoritetsaktieägarna bör ges möjlighet att lämna 

                                                 
252 Stattin, s 423. 
253 Ibid, s 424. 
254 Skog, s 113 f, samt Stattin, s 427. 
255 Skog, s 114. 
256 En lämpligare lösning hade kanske varit att budplikt inte aktualiseras förrän skada de 
facto uppstår för målbolagets aktieägare. 
257 Skog, s 114 f f. Dessutom hänvisas till Sandström 1994, s 56 f, där han menar att både ak-
tieägarna i det köpande företaget och i målbolaget ekonomiskt sett gynnas av ett takeover-
erbjudande. Se även Svensson, s 283. 
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bolaget då den del av den resterande minoriteten som vill påverka bolagets för-

valtning berövas denna förvaltningsmöjlighet. Den nya ägaren kanske inte delar 

majoritetens uppfattning, vilket kan medföra att minoritetens aktier inte är lika 

attraktiva ur allmänhetens synvinkel. Därför ska minoritetsaktieägare beredas möj-

lighet att lämna bolaget vid kontrollägarskiften, annars riskerar de lida ekonomisk 

förlust.258 

 

4.4.3 Lika del i kontrollpremien 

 

När ett bud lämnas sker det ofta till överkurs i syfte att öka chanserna till att få 

igenom budet.259 Begreppet kontrollpremie är teoretiskt men kan sägas utgöra 

skillnaden mellan vad budgivaren betalar för aktier med- respektive utan infly-

tande i bolaget, d v s priset per aktie är lägre vid förvärv av enstaka aktieposter än 

vid förvärv av kontrollposter.260 

Detta argument för införandet av budplikt är tätt sammankopplat med argu-

mentet om likabehandling.261 Argumentet härstammar från gammal och ifrågasatt 

amerikansk doktrin och bygger på antagandet att kontroll, och därmed rätten att 

besluta om hur ett bolags resurser ska utnyttjas, ses som en tillgång som tillhör 

bolaget. Detta föranleder att den som köper mindre än samtliga aktier i ett bolag 

till överkurs och uppnår kontroll ska vara tvungen att ge resterande aktieägare 

motsvarande erbjudande.262 

Även Stattin ifrågasätter detta som argument för budplikt. Han menar att 

budpliktsbud medför stora kostnader för budgivaren, både vid förvärvet och vid 

det fortsatta ägandet. Budgivaren vill således få avkastning för detta åtagande, 

därav kontrollpremien. Men, i och med reglerna om likabehandling får alla aktieä-

gare ta del av samma budpremie, trots att det endast är kontrollförvärvaren som 

lagt ner dessa extra kostnader, och en free rider-situation uppstår.263 

 

 

 

                                                 
258 Ohlsson, s 822. 
259 Stattin, s 187 f. 
260 Ibid, s 424 f. 
261 SOU 1997:22, s 297. 
262 Teorin kallas för ”The Corporate Asset Theory” och kommittén tillmätte inte detta ar-
gument någon betydelse över huvudtaget i sina överväganden, se SOU 1997:22, s 297 f. 
263 Stattin, s 425 f. 
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4.5 Analys 

 

Trots att utgångspunkten för samhällets strävan efter paretoeffektivitet är så lite 

statlig reglering som möjligt är det aktiemarknadsrättsliga området utsatt för en 

mycket omfattande reglering, främst för att komma till rätta med negativa externa 

effekter och informationsproblem. Syftet är att upprätthålla god konkurrens ge-

nom att marknaden ska vara effektiv, genomlyst och likvid, där olika intressen 

agerat motiv till införandet av regleringen.  

En av de viktigaste principer som legat till grund för regleringen är likhets-

principen, som ytterst syftar till att stärka och upprätthålla det grundläggande in-

tresset om allmänhetens förtroende för aktiemarknaden. Vikten utav allmänhetens 

förtroende kan svårligen betonas nog. Utan allmänhetens förtroende skulle ingen 

vilja vistas på aktiemarknaden för att göra affärer, vilket i sin tur är samhällseko-

nomiskt negativt och därmed ej paretoeffektivt. Det är därför viktigt med regler 

som syftar till att upprätthålla allmänhetens förtroende.  

Att likhetsprincipen inte explicit kommer till uttryck i lag anser inte jag förta 

dess legitimitet. Faktumet att VpmL stadgar att varje marknadsplats måste ha egna 

regler om offentliga uppköpserbjudanden, vilka i sin tur bolagen åläggs efterleva 

genom LUA, innebär ju i praktiken att marknadsplatsregleringen i det närmaste 

får samma dignitet som följer av lag. Dessa regler, som benämns självreglering 

och lyder under beteckningen ROE, bygger dessutom europarättslig reglering. 

Som framgått ovan går ROE i mångt och mycket ut på att skydda minori-

tetsaktieägare i målbolag. Detta åstadkoms genom budgivarens skyldighet att be-

handla alla aktieägare i målbolaget rimligt, rättvist och (framförallt) lika. Denna 

utgångspunkt gäller oavsett aktieslag och oavsett om budet är frivilligt eller om det 

sker till följd av reglerna om budplikt. Härutöver ska även vederlaget vid takeover-

erbjudanden vara skäligt. 

 

4.5.1 Likabudsregeln 

 

När en budgivare lämnar ett takeover-erbjudande ska priset vara samma för alla 

aktier i målbolaget. Budgivaren får inte godtyckligt diskriminera en särskild krets 

av aktieägare i målbolaget. Frågan är hur detta kan tänkas påverka marknadens 

strävan efter maximal ekonomisk effektivitet? 
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Ur budgivarens synvinkel, strikt sett, torde likhetsprincipen inte ge upphov till 

paretoeffektivitet. Visserligen blir transaktionskostnaderna högre om det finns 

utrymme för förhandling inför ett takeover-erbjudande, men i sammanhanget 

hade förhandlingar lönat sig. Offentliga uppköp är alltid av betydande ekonomiska 

värden och om budgivaren tillåts komma överens om ett högre pris för kontrollä-

garens aktier, låt oss anta 30 procent p g a budpliktsgränsen, och ett förhållandevis 

lägre pris för de resterande 70 procenten, torde det totala priset (trots förhand-

lingarnas transaktionskostnader) bli betydligt lägre än om budgivaren måste er-

bjuda det högre priset för 100 procent av aktierna. 

Ur målbolagets aktieägares synvinkel torde likhetsprincipen verka gynnande 

för den samhällsekonomiskt mest effektiva lösningen. Principen tvingar budgivare 

att erlägga ett högre, identiskt pris för samtliga aktier. Aktieägarna behöver varken 

förhandla eller övervaka att denna rättighet iakttas, alltså är kostnaderna för detta 

låga. Visserligen uppstår viss förlust för kontrollaktieägaren då kontrollpremien 

även tillgodogörs av övriga aktieägare, varvid det kan hävdas att free rider-

problematik uppstår. Detta förutsätter i sin tur att äganderätten tillskrivs ett värde 

om vilket delade meningar tycks råda. Men även om äganderätten prissätts så är 

det ändå (med de ovan tillämpade ägandeförhållandena) en klart övervägande 

majoritet som får ta del av ett högre pris. 

Kontentan utav detta blir att likhetsprincipen bidrar till förekomsten av take-

over-erbjudanden, vilket i sin tur är välfärdshöjande,264 även om den, åtminstone 

teoretiskt sett, minskar potentiella budgivares vilja att lämna takeover-erbjudanden 

då det blir dyrare att genomföra. Utan principen skulle potentiella investerare för-

bli just potentiella – de skulle inte våga investera över börsen från första början p 

g a rädslan för att bli utmanövrerade av majoriteten. I ett sådant scenario existerar 

det inte ens en marknad med bolag där en budgivare kan agera. 

Visserligen skulle ett scenario där aktiemarknaden endast blir en marknad för 

finansiellt starka aktörer kunna tänkas. Men utan de finansiellt svagare aktörerna 

skulle den totala omsättningen på marknaden minska vilket inte är paretoeffektivt. 

Risken för att bli utsatt för missbruk från budgivaren skulle resultera i att några 

placeringar inte görs över huvudtaget. Jag tror inte ens en värld utan transaktions-

kostnader skulle förändra detta. 

                                                 
264 Se avsnitt 4.4.2 ovan med hänvisning till Sandström 1994. 
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Avslutningsvis anser jag att likhetsprincipen går hand i hand med beaktande av 

standardkontraktsmodellen. Utan lagreglering skulle varje enskilt noterat bolags 

bolagsordning vara tvunget att innehålla specifika regler som i sin tur värdesätts av 

investerarna på marknaden. En bolagsordning med lågt minoritetsskydd skulle 

kräva kompensation från investerarna med hänsyn till risken för majoritetsmiss-

bruk, t ex i form av högre utdelning. Det omvända skulle gälla för en bolagsord-

ning med för högt minoritetsskydd. Ett noterat bolag har således ett intresse av ett 

väl avvägt minoritetsskydd. Jag anser att likhetsprincipen härvid tillgodoser detta 

på ett ypperligt sätt och de transaktionskostnader ett standardkontrakt de facto 

skulle medföra, torde vara mindre samhällsekonomiskt effektivt än den idag rå-

dande ordningen. 

 

4.5.2 Undantagen 

 

Som framgått ovan är möjligheterna till avvikelse från likhetsprincipen flera. Ef-

tersom den aktiemarknadsrättsliga likhetsprincipen ska tolkas enligt den ändamåls-

inriktade metoden, vilket ger vid handen att tolkningen bör ske mot bakgrund av 

att upprätthålla allmänhetens förtroende för aktiemarknaden, och inte enbart med 

hänsyn till målbolagets aktieägares intressen, så finns ett behov för undantagsmöj-

ligheter i vissa fall. 

Utgångspunkten för att tillämpa undantagsreglerna är den goda seden på ak-

tiemarknaden, vilken i sin tur syftar till att upprätthålla allmänhetens förtroende 

för aktiemarknaden. Förutsättningarna på aktiemarknaden förändras och utveck-

las ständigt, varför det är viktigt med viss flexibilitet om aktörerna ska kunna följa 

spelreglerna och för att aktiemarknaden ska förbli effektiv. Flexibiliteten åter-

speglas i att AMN fått delegerat till sig att bevilja dessa undantag vilket gör att det 

i högre utsträckning blir möjligt att anpassa undantagen för stunden och efter 

omständigheterna i det enskilda fallet. 

En möjlighet till undantag är när det föreligger särskilda skäl. Som exempel 

kan nämnas det begränsade erbjudandet i ROE I.1. Det kan konstateras att, un-

dantaget som innebär att utländska aktieägare utesluts från ett takeover-

erbjudande, ofta beviljas då jag inte funnit ett enda uttalande av AMN där undan-

tag ej beviljats. Det är dock viktigt att poängtera att de beviljade undantagen inte 

skett utan fog, utan AMN har gjort en bedömning i det enskilda fallet varpå det 
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har visat sig att det utländska innehavet inte varit särskilt stort, eller att den ut-

ländska ägaren inte har emotsatt sig att bli utesluten från takeover-erbjudandet. 

Enligt mig är det inte fråga om omotiverad särbehandling, utan snarare motiverad 

sådan. 

I detta hänseende synes likhetsprincipen fått stå tillbaka till gagn för den 

samhällsekonomiska nyttan som följer av offentliga uppköp. Transaktionskostna-

derna för att inbegripa utländska aktieägare i takeover-erbjudanden verkar inte ha 

ansetts stå i proportion till intresset av att takeover-erbjudanden ska ske. Detta 

tycker jag är rimligt om än kanske inte den paretoeffektiva lösningen. En sådan 

optimal lösning är enligt mig att låta de utländska aktieägarna omfattas av svensk 

rätt för att på så sätt inkluderas i takeover-erbjudanden. Budgivarens transaktions-

kostnader minskar ytterligare då denne inte skulle behöva undersöka vilka av mål-

bolagets aktieägare som är utländska. Denna lösning borde inte heller vara helt 

orimlig då jag anser att visst förhöjt ansvar bör åläggas investerare som ger sig in i 

utländska marknader.265 Ordspråket ”ta seden dit du kommer” beskriver min 

ståndpunkt ypperligt. 

Vad beträffar skillnader mellan vederlagsformer för aktier med identiska vill-

kor så har AMN främst tagit fasta på budgivarens förklaring till varför vissa ak-

tieägare ska få ett kontant alternativ och andra inte, samt det faktum att det rör sig 

om en klar minoritet. Huvudregeln är att det inte möjligt att erbjuda t ex målbola-

gets majoritetsägare av A-aktier kontanter medan övriga A-aktieägare erbjuds ak-

tier i det budgivande bolaget. Vad gäller kommentaren till ROE där det anges att 

legala eller liknande skäl kan motivera undantag verkar detta tolkas restriktivt, 

vilket även jag anser motiverat om syftet är att huvudregeln ska upprätthållas. En 

alltför extensiv tolkning skulle öppna upp för kringgåenden. Ett exempel skulle 

kunna vara att en budgivare, i form av ett oljebolag, motiverar kontant ersättning 

till en viss aktieägare med hänvisning till dennes miljöpolitiska ideologi, medan 

resten av målbolagets aktieägare erbjuds aktier i budgivarens oljebolag. 

Om den rådande ordningen istället skulle tillåta budgivaren att alltid erbjuda 

olika vederlagsformer för aktier med identiska villkor skulle möjligtvis ett mer 

samhällsekonomiskt effektivt resultat uppnås. Idag beviljas undantag i det enskilda 

fallet för att förenkla processen, vilket med andra ord betyder att transaktions-

kostnaderna enligt huvudregeln hade blivit för höga. Men för att beviljas undantag 

                                                 
265 Jag inser att en dylik lösning är behäftad med internationellt privaträttslig problematik. 
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måste ansökan göras till AMN vilket i sig innebär högre transaktionskostnader. 

Dessa kostnader skulle undvikas om undantaget istället hade varit huvudregeln. 

Förvisso kan det i det långa loppet, under antagandet att aktieägare tillmäter kon-

tant vederlag högre värde än t ex vederlagsaktier,266 medföra att allmänhetens för-

troende för aktiemarknaden sjunker, vilket i sin tur kan leda till lägre investerings-

vilja och således lägre samhällsekonomisk effektivitet. 

 När det kommer till aktier med icke identiska villkor är det mest intressanta 

undantaget det som hänför sig till aktiers röstvärden. Det är vanligt förekom-

mande med röststarka A- och röstsvaga B-aktier på börsen, varför en tydlig regle-

ring härom är av yttersta vikt. Utgångspunkten är att vederlaget ska vara lika stort 

för bägge aktieslagen, men undantaget tillåter budgivaren att erbjuda ett högre pris 

för A- än för B-aktier, om vissa specificerade förutsättningar är uppfyllda, nämli-

gen att det måste vara tillräcklig likviditet i aktieslagen samt betydande kursskillnad 

mellan aktieslagen. Det är sällan några större kursskillnader att tala om när det 

gäller noterade bolags A- och B-aktier varför detta undantag sällan torde komma 

att användas.267 Inte heller är det vanligt att likviditeten i A-aktierna är särskilt hög.  

Härvid uppkommer frågan om det inte skulle vara rimligt att innehavarna av 

A-aktier alltid tillåts få ett högre vederlag i samband med takeover-erbjudanden? 

När en kontrollägare säljer sina aktier ger denne upp mer än de ekonomiska rät-

tigheterna, nämligen inflytandet i bolaget.268 Dessutom har förmodligen A-

aktieägare ådragit sig mer kostnader än B-aktieägare till följd av den utövade kon-

trollen i bolaget. Det torde därför viljas mer till, i form av högre vederlag, för att 

motivera en kontrollägare att sälja sina aktier. Om huvudregeln istället hade varit 

att alltid tillåta olika vederlag för röstvärdesdifferentierade aktier hade förmodligen 

fler uppköp skett, och ett uppköp är som ovan visat välfärdshöjande för alla in-

blandade parter – inte minst för marknaden och samhället i stort. Idag måste bud-

givaren ge samtliga aktieägare samma pris, och för att A-aktieägarna ska vara vil-

liga att sälja krävs en kontrollpremie vilken samtliga aktieägare alltså får ta del av. 

                                                 
266 Vederlagsaktier torde vara behäftade med försvårande och fördyrande omständigheter när 
dessa ska realiseras. Dels beror det på likviditeten i bolaget som vederlagsaktierna avser, dels 
är försäljning av aktier via börsen förknippat med courtage-avgifter. Dessutom är värdet på 
en aktie inte definitivt (till skillnad från kontanter) och ju mer volatil handeln i vederlagsak-
tiebolaget är desto högre risk löper aktieägaren att se sina aktier minska i värde, samtidigt 
som chansen till värdeökning är för handen. 
267 Finansportalens sammanställning över aktuella aktiekurser. 
268 I just detta sammanhang är det inte avgörande om inflytandet har ett ekonomiskt värde 
eller ej, utan det är främst aktiens förvaltningsrättsliga aspekt som avses (även om den eko-
nomiska aspekten inte utesluts). 
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Kostnaden för uppköp ökar, vilket i teorin leder till att färre uppköp sker, vilket i 

sin tur inte är den samhällsekonomiskt mest effektiva lösningen.269 

Detta undantag är, enligt mig, en följd utav likhetsprincipens starka ställning 

som i sin tur går tillbaka till allmänhetens förtroende för aktiemarknaden. Härvid 

är det tydligt att lagstiftaren låtit den samhällsekonomiska nyttan i form av fler 

uppköpserbjudanden stå tillbaka för att upprätthålla allmänhetens förtroende. Jag 

har svårt att se varför allmänhetens förtroende skulle rubbas i detta fall. Om hu-

vudregeln hade varit att A-aktieägare alltid erbjuds ett högre vederlag vid takeo-

ver-erbjudanden är ju detta något som den enskilda investeraren själv har att be-

akta vid sin riskbedömning inför en investering. Vill investeraren ta del av eventu-

ell budpremie så får denne betala ett högre pris. Om inte så kan investeraren istäl-

let köpa B-aktien. Jag anser att likhetsprincipen har gått till överdrift i detta fall, 

och med beaktande av den paretoeffektiva lösningen borde undantaget utgöra 

huvudregeln. 

 

4.5.3 Budpliktsregeln 

 

De tillfällen statlig intervention är nödvändig för att tillse att den samhällsekono-

miska effektiviteten maximeras är när sådan intervention krävs för att komma till 

rätta med marknadsmisslyckanden. Vad gäller budpliktsreglerna synes detta främst 

vara risken för att minoriteten utnyttjas i samband med ett kontrollägarskifte. 

Budpliktsreglerna ska förhindra detta genom att ålägga budgivaren att behandla 

alla aktieägare i målbolaget lika och ge dem möjlighet att på samma villkor få 

lämna bolaget. Motiven till reglerna bygger på lagstiftarens presumtion om att ett 

kontrollägarskifte per automatik är skadligt för minoriteten. Frågan är om detta 

verkligen stämmer? 

 

4.5.3.1 Ett väl motiverat minoritetsskydd. Eller? 

 

Det verkar inte finnas något som tyder på att ett kontrollägarskifte medför en för 

minoriteten förhöjd risk för ekonomisk förlust (i av form lägre aktiekurs i målbo-

                                                 
269 Denna argumentation skiljer sig från den snarlika diskussionen i avsnitt 4.5.1 ovan såtill 
vida att den förra argumentationen tar sikte på risken för majoritetsmissbruk i erbjudande-
stadiet medan förevarande diskussion endast tar sikte på aktiens röstvärde. Risken för majo-
ritetsmissbruk blir då en aktiebolagsrättslig fråga eftersom budgivaren övergår till att bli ma-
joritetsaktieäga efter köpet har skett. 



67 

 

lagets aktier) jämfört med om den gamla kontrollägaren behåller sin ställning i 

bolaget. Snarare talar undersökningar för motsatsen, d v s att värdet på målbola-

gets aktier stiger. 

Ovan har det visserligen framgått att offentliga uppköp är samhällsekono-

miskt gynnsamma, men det förutsätter att offentliga uppköp de facto äger rum. 

Vad jag nu hävdar är att kontrollägarskiften, vilka i ett noterade bolag enligt 

budpliktsreglerna anses ske vid 30 procent av ägandeandelen, också är samhällse-

konomiskt gynnsamt. Men likt offentliga uppköp krävs det att kontrollägarskiften 

faktiskt sker. Jag menar att budpliktsreglerna fungerar avskräckande och hämmar 

riskkapitalister från att företa större investeringar, särskilt när tröskeln är så låg 

som 30 procent. 

Ponera att ett noterat bolag blöder och står på randen till konkurs. Det är ett 

biotechföretag i uppstartsfasen som besitter en revolutionerande ny produkt. 

Men, bolaget behöver kapital för att över huvudtaget kunna fortsätta bedriva sin 

verksamhet. En riskkapitalist har upptäckt detta och till råga på det besitter denne 

den kunskap bolaget behöver för att ta sig till nästa steg och bli lönsamt. Passande 

nog har biotechföretaget annonserat om en nyemission och riskkapitalisten ser sin 

chans. Riskkapitalisten inser att denne måste träda in som ägare om bolaget ska 

överleva varför denne bestämmer sig för att skrapa sparkontot rent och teckna 51 

procent av aktierna, så att ägarinflytandet säkerställs. Det som händer då är att 

budpliktsreglerna ålägger riskkapitalisten att göra ett takeover-erbjudande avse-

ende samtliga resterande aktier, vilket inte är möjligt eftersom sparkontot är 

tomt.270 Frågan är vad konsekvenserna utav detta blir? 

I ett scenario kan det tänkas att den ursprungliga investeringen inte blir av p 

g a budpliktsreglernas tvång att (i detta fall) fördubbla investeringen. Biotechföre-

taget går i konkurs trots att det skulle kunna bli lönsamt och bidra till förhöjd 

samhällsekonomisk effektivitet.  

I ett annat scenario kanske riskkapitalisten tecknar sig för 29 procent för att 

undgå budplikt och investerar resten utav sitt kapital i ett annat inte lika attraktivt 

bolag, vilket inte för samhället innebär optimal allockering av kapital. Vidare kan 

det tänkas att en befintlig aktieägare i bolaget vill sälja sitt innehav och den enda 

som är beredd att köpa är riskkapitalisten. Denna affär blir inte heller av eftersom 

riskkapitalisten inte har råd att träffas utav budplikt. Härvid bidrar budpliktsreg-

                                                 
270 Med undantag för dispens från budplikt. 
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lerna indirekt till negativa effekter i form av sämre likviditet och omsättning på 

marknaden. Visserligen kanske riskkapitalisten lyckas få dispens från budplikten 

av AMN, men detta extra steg i förfarandet medför förhöjda transaktionskostna-

der. 

Nästa fråga är om det finns någon aspekt av budpliktsreglerna som höjer den 

samhällsekonomiska effektiviteten? Budpliktsreglerna medför som bekant att ett 

takeover-erbjudande måste lämnas till målbolaget. Aktieägarna i målbolaget får ta 

del av kontrollpremien, så dessa gynnas onekligen av att budpliktsreglerna slår till. 

Men detta måste ställas mot alla de investeringar som inte ens blir av. Alla affärer 

där aktieägare inte får sälja sina aktier till bästa pris p g a den låga tröskel som ut-

löser budplikt. Budpliktsreglerna minskar incitamenten hos förvärvare att över 

huvudtaget vilja köpa aktier i syfte att förvärva kontroll, då denne blir tvingad att 

köpa hela bolaget istället för t ex 51 procent. Jag anser att den negativa effekt som 

regleringen innebär för vad som är den samhällsekonomiskt mest effektiva lös-

ningen för det första inte står i proportion till minoritetens (påstådda) intresse av 

ekonomiskt skydd. För det andra menar jag att minoritetens intresse av ekono-

miskt intresse är just påstått – det finns nämligen ingenting som tyder på att de är i 

behov av ett sådant skydd. 

 

4.5.3.2 Likhetsprincipen som motiv 

 

Att likhetsprincipen över huvudtaget är ett argument för budpliktens vara eller 

icke vara är enligt mig en något ansträngd tolkning. Den aktiemarknadsrättsliga 

likhetsprincipen intar ett externt perspektiv såtillvida att den tar sikte på målbola-

gets aktieägare i relation till budgivare. När budgivaren åläggs budplikt är denne 

redan aktieägare i målbolaget, varför jag anser att den aktiemarknadsrättsliga lik-

hetsprincipen inte ens är möjlig att åberopa i denna situation – så långt sträcker 

den sig inte. Istället verkar det som att likabehandlingsargumentet för budplikt 

hänför sig till den aktiebolagsrättsliga likhetsprincipen som är en intern bolagsrätt-

slig princip och tar sikte på aktieägare i relation till bolagsorganen.  

Visserligen bygger den aktiemarknadsrättsliga likhetsprincipen på den bolags-

rättsliga, men reglerna om budplikt hör till det aktiemarknadsrättsliga området och 

den bolagsrättsliga likhetsprincipen ska inte blandas in i det aktiemarknadsrättsliga 

området på detta sätt. Diskussionen som istället aktualiseras är den om målbola-
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gets aktieägares rätt att ta del av kontrollpremien, vilken har förts ovan. Denna 

likhetsprincip tar dock sikte på det fallet att ett takeover-erbjudande de facto läm-

nats, den säger ingenting om när det ska lämnas. 

 

4.5.3.3 Allmänhetens förtroende för aktiemarknaden 

 

Något som skulle kunna berättiga budpliktsreglerna ur ett rättsekonomiskt per-

spektiv är målet om att upprätthålla allmänhetens förtroende för aktiemarknaden. 

Som ovan visat är detta förtroende av yttersta vikt för en fungerande aktiemark-

nad varför långtgående åtgärder för att bevara detsamma nödvändigt. Om en akti-

emarknad ska vara fungerande måste den vara likvid, och ju mer köp- och säljord-

rar som förekommer desto bättre.  

Härvid tror jag nämligen att allmänhetens (aktieägarnas) vetskap om att det 

finns en likhetsprincip som garanterar dem samma behandling som alla andra kan 

bidra till deras närvaro på aktiemarknaden.271 Om detta endast kan uppnås genom 

att ha förmånliga, om än samhällsekonomiskt ineffektiva, regler för minoritetsak-

tieägarna må så vara fallet. I slutändan är det ändå mer samhällsekonomiskt gynn-

samt att det över huvudtaget finns en marknad, även om den inte är paretoeffek-

tiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
271 En sorts grundläggande rättvisesyn. 
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5. Den insolvensrättsliga likhetsprincipen 

 

5.1 Konkursinstitutet 

 

När en gäldenärs skulder är så stora att denne inte förmår betala dem kan det krä-

vas att hela gäldenärens förmögenhet tas i anspråk för att träffa en uppgörelse 

med borgenärerna. Detta förfarande kallas konkurs. Om konkursen avslutas med 

obetalda skulder kvarstår dem i den mån de ej är betalda och om gäldenären är en 

fysisk person är det fritt fram för borgenärerna att kräva betalning på nytt. Det 

enda sättet för gäldenären att komma undan betalning är genom skuldsanering. Är 

gäldenären å andra sidan en juridisk person upphör den juridiska personen i och 

med konkursen och det enda sättet för borgenärerna att få betalt är om det dyker 

upp nya tillgångar i efterhand, s k efterutdelning.272 Men vilka har egentligen rätt 

att få betalning i en konkurs och varför? 

 

5.1.2 Syften genom tiderna 

 

Den första exekutionsrätten fanns att finna under romartiden och den var en typ 

av personalexekution, vilken försatte en fri man i en slavliknande ställning om han 

inte kunde betala sina skulder till borgenärerna. Men år 326 f Kr stiftades en lag 

som istället innebar att pretorn fick ta gäldenärens egendom i sin egen besittning, 

vilket till viss del kan liknas vid den ordning vi har idag där gäldenären mister rå-

dighet över konkursboet och en förvaltare tar över konkursboet, även om dåti-

dens regler var betydligt hårdare mot gäldenären.273 

Den äldre svenska konkurslagstiftningen var mycket summarisk, förmodligen 

eftersom kreditmarknaden inte var speciellt utvecklad. Varje enskild borgenär 

kunde enkelt återfå sina pengar eftersom pantsättning var frekvent återkom-

mande. Det blev alltså aldrig fråga om vad som skulle ske ifall flera borgenärer på 

samma gång sökte betalning av en gäldenär. De första spåren av svenska konkurs-

lagar återfinns i stadslagarna från 1300-1400-talet. Här kunde flera borgenärer dela 

upp gäldenärens skulder mellan sig och fördelningen skulle ske proportionerligt 

borgenärerna emellan. Detta skedde genom att gäldenären frivilligt avträdde sin 

egendom. Dessutom fanns möjlighet för gäldenären att undanta viss egendom 

                                                 
272 Heuman, s 171. 
273 Tuula, s 279. 
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från konkursen, nämligen sådan egendom som behövdes för nödtorftigt uppe-

hälle. Om gäldenärens egendom inte räckte för att betala samtliga skulder ålades 

denne att arbeta av sina skulder.274 Nämnas kan att uttrycket konkurs betyder 

sammanlöpning, med andra ord att borgenärerna löper tillsammans efter gäldenä-

rens tillgångar.275 

I takt med handelns ökande inflytande ställdes nya och modernare krav på 

konkursbestämmelserna. Under 1600-talet hämtades inspiration från Nederlän-

derna och ackordsförfarandet inrättades. De regler om skydd för utmätning av 

personliga tillhörigheter för gäldenären förtydligades och det som omfattades var 

familjens gångkläder och säng samt gäldenärens verktyg och boreda. Borgenärer-

nas inbördes prioritet ådrog sig även lagstiftarens intresse, även om ett konkurs-

förfarande vid denna tidpunkt endast kunde inledas med gäldenärens samtycke.276  

År 1687 infördes regler som möjliggjorde inledandet av en konkurs på annat 

sätt än genom gäldenärens frivillighet – en borgenär kunde ansöka om afträdesför-

mån. Konkursförfarandet inleddes sedan med att gäldenären upprättade en för-

teckning över samtliga borgenärer och sina egna tillgångar, varefter egendomen 

skulle överlämnas till borgenärerna. Om den föreslagna uppgörelsen ansågs nöj-

aktig skulle borgenärerna tilldelas egendomen proportionerligt. Det fanns dock 

undantag från denna ordning, då en borgenär med förmånsrätt hade rätt till utdel-

ning framför övriga borgenärer.277 När sedan 1734 års lag trädde ikraft klargjordes 

att gäldenären vid en konkurs miste rådigheten över sin egendom, däremot sakna-

des bestämmelser om hur egendomen skulle förvaltas.278 

De första egentliga konkurslagarna kom inte förrän sekelskiftet år 1700-1800. 

1767 års konkurslagstiftnings syfte var främst att hindra gäldenären ifrån att fly 

sina skulder. Under åren som följde tillkom bl a bestämmelser om när en konkurs 

skulle anses inledd, regler om återvinning och borgenärernas intresse av konkurs-

boets goda förvaltning. I 1818 års lag ansågs en gäldenär vara i konkurs när bor-

genärer med klara och förfallna skuldebrev kunde befara att de efter det att gälde-

närens egendom avyttrats inte skulle erhålla full kompensation för sina fordringar. 

                                                 
274 Tuula, s 280 f. 
275 Mellqvist, s 62. 
276 Tuula, s 282 f f. 
277 Ibid, s 284. 
278 Ibid, s 285 f. 
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Den av gäldenären avträdda egendomen skulle förvaltas med flit, skicklighet och 

redlighet, vilket syftade till att tillgodose borgenärernas intressen.279  

I förarbetena till 1830 års konkurslag stadgades att ändamålet med konkurs 

var att tillgodose borgenärernas lagliga rätt till betalning, inte gäldenärens rätt till 

befrielse från betalningsskyldighet. Dessutom angavs att en borgenär vars ford-

ringar hade uppstått före konkursbeslutet inte hade bättre rätt än borgenärer vars 

fordringar uppstått vid ett senare tillfälle. I mitten på 1800-talet effektiviserades 

konkursinstitutet efter klagomål på långa handläggningstider samtidigt som det 

betonades att konkurslagstiftningen utgjorde en av handelsrättens viktigaste delar. 

Dessutom tydliggjordes skillnaden mellan köpmäns och privatpersoners konkurs, 

där de förra omfattades av en betydligt strängare reglering eftersom de befann sig 

i en särskild ställning.280 

1862 infördes regler om återgång och i betänkandet hette det att lagen måste 

vända sig till borgenärerna.281 I och med affärslivets snabba utveckling tog det 

sedermera för mycket tid och krångel att försätta en gäldenär i konkurs. Med an-

ledning därav moderniserades 1862 års konkurslag genom att en ny stiftades år 

1921. I förarbetena stadgades att konkursens ändamål var att samtliga borgenärer 

skulle erhålla sin behöriga andel av gäldenärens tillgångar, utan att det skedde på 

övriga borgenärers bekostnad. Insolvensbegreppet och underhandsackordet in-

fördes. I förarbetena diskuterades om det skulle vara möjligt för en gäldenär att 

slippa bli försatt i konkurs om denne betalade sin fordran till den borgenär som 

föranledde konkursbeslutet. Detta skulle inte vara möjligt eftersom ändamålet 

med konkurs inte var att en enskild borgenär skulle erhålla betalning, utan ända-

målet var att bereda samtliga borgenärer proportionerlig betalning ur gäldenärens 

tillgångar.282  

Dessutom skulle konkursförvaltningen bli effektivare, mera sakkunnig samt 

kostnaderna lägre. Härvid förkortades konkursförfarandets tid och det tillsattes ett 

kontrollorgan i syfte att tillse att minoriteternas intressen inte åsidosattes under 

konkursutredningen, samtidigt som borgenärernas möjligheter att utöva inflytande 

under konkursförvaltningen togs bort.283 Sedan dess har flera utredningar tillsatts i 

                                                 
279 Tuula, s 288 – 291. 
280 Ibid, s 293 f. 
281 Ibid, s 296 f. 
282 Ibid, s 301 f f. 
283 Ibid, s 304 - 307. 
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syfte att ytterligare modernisera konkurslagstiftningen vilket har utmynnat i den 

konkurslagstiftning från 1988 som vi har idag, nämligen KL. 

 

5.1.3 Likhetsprincipen 

 

En konkurs syftar till att fördela gäldenärens skulder mellan borgenärerna. Lik-

hetsprincipen kommer främst till uttryck på så sätt att fördelningen ska ske pro-

portionellt mellan borgenärerna i relation till fordringarnas storlek. Det ska inte 

vara möjligt för en borgenär att tillskansa sig förtur till betalning på bekostnad av 

andra borgenärer. Beslutet om konkurs sätter alltså stopp för en kapplöpning mel-

lan borgenärerna. Detta skapar dels förutsättningar för ett fungerande kreditvä-

sende, och dels trygghet för borgenärerna, vilket i sin tur underlättar för gäldenä-

rer att få kredit.284 

Av lagen framgår att det huvudsakligen är borgenärernas intressen som styrt 

utformningen av konkurslagstiftningen, vilket Tuula benämner som det borgenär-

sinriktade perspektivet. Med det menar hon att fokus ligger på det exekutiva förfa-

randet och att borgenärernas rätt till betalning bygger på likhetsprincipen eftersom 

de ska få betalt på så lika villkor som möjligt. Dessutom tillser lagen att konkurs-

förfarandet ska ske så snabbt som möjligt, vilket i sin tur gynnar borgenärerna 

ekonomiskt sett.285 Ett snabbt avvecklande innebär ju lägre arvode till konkursför-

valtaren och mer tillgångar kvarstår att fördela till borgenärerna. 

Dessutom kommer likhetsprincipen till uttryck på andra håll i KL. Återvin-

ningsreglerna förhindrar att vissa borgenärer gynnas framför andra borgenärer. 

Bildandet av en juridisk person (konkursbo) som företräds av en konkursförval-

tare neutraliserar olika verkningar av konkursgäldenärens åtgärder före och under 

konkursen samt att konkursboet normalt sett inte är bundet av konkursgäldenä-

rens åtaganden.286 

 

5.1.4 Beslut om konkurs och rättsverkningar 

 

När en gäldenär inte kan betala sina skulder och denna oförmåga inte är tillfällig är 

denne på obestånd, vilket är en förutsättning för konkurs. Gäldenären försätts i 
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konkurs på egen eller borgenärs ansökan, KL 1:2. I KL 1:1 stadgas det att kon-

kursgäldenärens tillgångar omhändertas för borgenärernas räkning.287 

En gäldenär i konkurs mister rådighet över sina tillgångar, KL 3:1, och syftet 

är att skydda borgenärerna från att gäldenären avyttrar sina tillgångar.288 Om gäl-

denären avyttrar sina tillgångar blir det ju mindre över till borgenärerna att dela på 

vid återbetalningen. Dessutom förlorar gäldenären sin rättsliga handlingsförmåga 

inom ramen för verksamheten, och handlar gäldenären i strid mot dessa regler tas 

tillgångarna om hand av konkursförvaltaren i syfte att tillgodose borgenärernas 

intressen.289 

Härvid bereds borgenärerna ytterligare skydd mot förlust genom bestämmel-

serna om säkerhetsåtgärder. KL 2:11 ger en borgenär möjlighet att förordna om 

kvarstad på gäldenärens egendom om det finns skäl att befara att gäldenären för-

söker undanskaffa egendom när ett beslut om konkurs är förestående. Enligt KL 

2:12 kan gäldenären åläggas reseförbud under liknande premisser. 

Vilka tillgångar som ingår i konkursen framgår av KL 3:3. Det är i princip alla 

tillgångar som tillhör gäldenären när konkursbeslutet meddelas och de tillgångar 

som gäldenären erhåller under konkursen om de är av sådan art att de kan utmä-

tas, KL 3:3.290 Tillgångar som gäldenären erhåller efter konkursens avslutande 

ingår som huvudregel inte. Har gäldenären däremot ägt en tillgång någon gång 

innan konkursens avslutande men denna inte ingått vid utbetalningen till borgenä-

rerna ska den anses tillhöra konkursboet.291 Vissa tillgångar undantas dock, t ex 

sådana som inte är utmätningsbara enligt utsökningsrättslig lagstiftning, KL 3:5. 

 

5.1.5 Konkursförvaltning och realisation 

 

I 7 kap KL finns bestämmelser om konkursförvaltning och tillsynen utav denna. 

Det övergripande ändamålet med tillsynen är att övervaka att konkursförvaltning-

en på bästa sätt främjar det ekonomiska utfallet för borgenärerna, tillgodoser 

                                                 
287 Enligt Tuula är detta ett av de tydligaste uttrycken för att lagstiftningen främst visar hän-
syn till borgenärerna, se Tuula, s 68. 
288 Ibid, s 69. 
289 Ibid, s 358. 
290 Även tillgångar som tillförs genom återvinningsbestämmelserna tillhör konkursboet, se 
avsnitt 5.2 nedan. 
291 Tuula, s 358 - 361. 
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samhällets ekonomiska intressen och se till att avvecklingen av en konkurs inte går 

onödigt långsamt.292 

Vad beträffar konkursförvaltaren så stadgas det i KL 7:1 att denne ska ha den 

särskilda insikt och erfarenhet som uppdraget kräver samt i övrigt vara lämplig för 

uppdraget. Det är alltså fråga kvalifikations-/kompetenskrav på förvaltaren, vilket 

i praktiken medför att konkursförvaltaren oftast är en advokat med inriktning på 

konkursförvaltning.293 När rätten utser förvaltare ska det ske så snabbt som möj-

ligt eftersom gäldenärens tillgångsmassa också ska omhändertas så snabbt som 

möjligt,294 förmodligen i syfte att maximera de till borgenärerna utdelningsbara 

tillgångarna. Förvaltaren är även helt självständig då denne fattar alla beslut på 

egen hand, (med förbehåll att denne i vissa fall måste höra berörda borgenärer) till 

skillnad från tidigare lagstiftning där borgenärskollektivet hade befogenhet att 

utöva bestämmande inflytande.295 

Konkursförvaltarens uppgifter är av såväl materiell som formell art. De mate-

riella uppgifterna är de uppgifter som förvaltaren särskilt måste undersöka under 

förfarandet, medan de formella hänför sig till skyldigheten att upprätta rapport 

och bouppteckning.296 Många av dessa uppgifter framgår av olika författningar, 

däribland främst KL, även om många frågor (särskilt sådana som innefattar intres-

sekonflikter) inte är möjliga att reglera i lag.297 

Exempel på frågor som inte explicit regleras i lag kan vara hur konkursförval-

taren ska agera när olika borgenärsgruppers intressen hamnar i konflikt med 

varandra, hur förvaltaren ska agera när arbetstagare i ett konkursdrabbat företag 

vill behålla sina arbeten samtidigt som borgenärerna vill ha betalt, samt hur andra 

rent affärsmässiga bedömningar ska göras.298  

Som vägledning härför stadgas det i KL 7:8 att förvaltaren vid konkursför-

valtningen ska iaktta borgenärernas gemensamma rätt och bästa samt arbeta för 

att avveckla boet snabbt och ändamålsenligt.299 I andra stycket tillkommer att för-

valtaren vid avveckling av boet får beakta åtgärder som är ägnade att långsiktigt 

främja sysselsättningen, så länge borgenärernas rätt inte nämnvärt förringas. 

                                                 
292 SOU 2000:62, s 16. 
293 Prop 1986/87:90, s 109. 
294 Tuula, s 374. 
295 Prop 1986/87:90, s 109. 
296 Tuula, s 370. 
297 Prop 1986/87:90, s 110. 
298 Ibid. 
299 I tidigare lydelser hette det att förvaltaren skulle främja en snabb och förmånlig utredning 
av boet. Numera är huvuduppgiften avveckling av boet, se 1921 års konkurslag, 51 §. 
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Härvid kan konstateras att borgenärskollektivets bästa i vissa fall har företräde 

framför en enskild borgenärs, med andra ord – en konkurs drivs för alla borgenä-

rers bästa, inte bara för masasborgenärernas,300 vilket framgår av KL 10:1 där det 

stadgas att en konkurs ska avskrivas om det står klart att konkursboets tillgångar 

inte räcker för betalning av de massafordringar som boet ådragit sig.301  

När förvaltaren ska avveckla ett konkursbo finns som sagt andra intressen att 

beakta enligt KL 7:8, 2 st.302 Utgångspunkten är dock att konkursen i första hand 

ska drivas med borgenärernas intresse av en snabb avveckling av boet med ett så 

bra ekonomiskt utfall som möjligt. Utöver det rena borgenärsintresset ska förval-

taren väga in hänsyn till arbetstagarna i ett konkursdrabbat företag och beakta 

såväl de anställdas gemensamma intresse som samhällets intresse av att sysselsätt-

ningen på en viss ort upprätthålls, så länge borgenärernas rätt inte nämnvärt för-

ringas.303 Företaget får alltså drivas vidare om det är ändamålsenligt. Förmodligen 

är det väldigt sällan mest ekonomiskt fördelaktigt för borgenärerna att rörelsen 

drivs vidare. Härvid har konkursförvaltaren även att ta hänsyn till prioriterade 

borgenärers ställning då deras ställning inte får försvagas på bekostnad av en för-

säljning för att andra ska få betalning. Ett undantag härom kan vara när överlåtel-

sen av gäldenärens rörelse är planerad.304 

En återkommande situation är att det ekonomiskt mest fördelaktiga budet 

lämnas av någon som förvisso säger sig vilja driva rörelsen vidare, men som inte 

kan förväntas göra det på ett seriöst sätt. I tidigare lagstiftning hade förvaltaren 

ingen formell möjlighet att vägra ett sådant bud, men nuvarande lag ger förvalta-

ren möjlighet att göra en helhetsbedömning där de angivna buden kan prövas. Då 

bestämmelsen är allmänt hållen lämnas stort utrymme för konkursförvaltarens 

omdöme. Det framhålls dock att om försäljningen sker till någon som avser slakta 

företaget för att tillgodogöra sig tillgångarna, eller till någon som inte har tillräck-

liga ekonomiska förutsättningar, så kan det knappast inte anse främja sysselsätt-

ningen långsiktigt.305  

Att inte sälja till högstbjudande får endast ske om borgenärernas rätt inte 

nämnvärt förringas vilket innebär att inget annat än relativt obetydliga förluster 

                                                 
300 För förklaring av begreppet massafordran, se avsnitt 5.3 nedan. 
301 Tuula, s 377 f. 
302 Se även KL 8:2. 
303 Prop 1986/87:90, s 111 samt s 263. 
304 Tuula, s 378 samt s 389 f. 
305 Prop 1986/87:90, s 263. 
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tillåts. Kortsiktigt torde en sådan försäljning alltid medföra negativa ekonomiska 

effekter för borgenärskollektivet. Härvid har dock förvaltaren möjlighet att beakta 

borgenärernas förmåga att tåla förlusten. Förvaltaren har dock att höra berörda 

borgenärer innan denne företar dylika åtgärder.306 

Avslutningsvis kan nämnas att konkursförvaltaren ska sälja boets tillgångar så 

snart det lämpligen kan ske, KL 8:1. Försäljningen tillåts dock dröja om förmånli-

gare villkor därigenom kan uppnås eller om det leder till ett bättre resultat, så 

länge det mest förmånliga tillvägagångssättet för borgenärskollektivet beaktas.307 

 

5.1.6 Övriga syften med konkurs 

 

I vissa fall står det redan från början klart att borgenärer utan förmånsrätt (oprio-

riterade borgenärer) inte kommer erhålla utdelning i konkursen, utan det är endast 

de prioriterade borgenärerna som får utdelning.308 Denna förmånsrätt kan alltså till 

viss del sägas sätta likhetsprincipen, som är grunden för hela konkursinstitutet, ur 

spel. I dessa fall syftar konkursförfarandet till att utreda förekomsten och storle-

ken av förmånsberättigade fordringar och i vilken mån tillgångarna kan betala av 

skulderna.309 

Egentligen är konkursens enda syfte att i ordnade former tillgodose att bola-

gets borgenärer får så stor utdelning som möjligt. Men p g a den senaste tidens 

utveckling, med diverse ekonomiska kriser, har konkursinstitutet utformats så att 

hänsyn inte endast tas till borgenärerna, utan det har tillkommit s k ”bisyften”.310 

Reglerna om konkursförfarandet har utformats så att ekonomisk brottslighet lät-

tare upptäcks genom att konkursförvaltaren måste undersöka detta samt att polis 

och åklagare har rätt till insyn i förvaltarens utredning.311  

Vidare används konkurs ibland för att rekonstruera en olönsam verksamhet 

istället för att avveckla densamma. Aktiebolag kan nämligen befrias från sina skul-

der genom en konkurs. Genom konkursen blir aktiebolaget likviderat och tillgång-

arna som säljs i konkursen kan köpas av ett nystartat aktiebolag med samma ak-

tieägare som i det konkursdrabbade. Ägarna blir därigenom av med skulderna 

                                                 
306 Prop 1986/87:90, s 263. 
307 Tuula, s 380 f f. 
308 Mer om förmånsrätt i avsnitt 5.3 nedan. 
309 Heuman, s 171. 
310 Mellqvist, s 62. 
311 Heuman, s 172. 
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utan att förlora tillgångarna. Detta förfarande är inte ett av motiven med konkurs-

institutet, och det finns t o m regler som syftar till att försvåra dylika ”bekvämlig-

hetskonkurser”.312 

Avslutningsvis är det kanske viktigaste syftet med en väl fungerande insol-

vensrätt intimt förknippat med samhällets intresse av maximal ekonomisk effekti-

vitet. I en effektiv marknadsekonomi ska inte icke-konkurrenskraftiga verksam-

heter förekomma – de ska försvinna. När verksamheten väl avvecklas ska det ske 

under rättssäkra former, snabbt, billigt och på ett förutsebart sätt.313 Väl funge-

rande regler är en förutsättning för tillväxt, företagande och entreprenörskap och 

det måste föreligga balans mellan att å ena sidan motverka illojala beteenden och 

snedvriden konkurrens, och å andra sidan att acceptera misslyckanden och främja 

risktagande. Långvarig skuldsättning kan leda till utanförskap och sociala problem 

vilket i sin tur är ekonomiskt ogynnsamt för samhället.314  

 

5.2 Återvinning i konkurs 

 

Det har tidigare nämnts att konkursförfarandet (med respekt för prioriterade ford-

ringar) i sin helhet vilar på likhetsprincipen. Istället för en kapplöpning mellan 

borgenärerna ska en förvaltare ta hand om gäldenärens tillgångar och under ord-

nade former realisera denna och dela ut överskottet till borgenärerna. I syfte att 

upprätthålla likhetsprincipen innehåller KL bestämmelser om återvinning till kon-

kursboet.315 I korthet innebär bestämmelserna att vissa handlingar som konkurs-

gäldenären har företagit viss kortare tid före konkursbeslutet kan återgå, trots att 

rättshandlingarna kan vara såväl sakrättsligt som obligationsrättsligt giltiga.316 

Som ovan nämnt mister gäldenären rådighet över konkursboets egendom 

och rätten att ikläda sig åtaganden för konkursboets räkning först vid konkursbe-

slutet. I verkligheten börjar borgenärernas kamp redan innan tidpunkten för kon-

kursbeslutet, då faktumet att gäldenären befinner sig i ekonomiskt trångmål inte 

sällan upptäcks i ett tidigare stadie än tidpunkten för konkursbeslutet. Detta med-

för att rättsordningen måste ges möjlighet att ingripa mot rätthandlingar som före-

tagits före konkursen. Huvudsyftet med återvinningsreglerna kan således sägas 

                                                 
312 Mellqvist, s 63. 
313 Ibid, s 64 samt Ström & Zackrisson, s 3, 7 samt 15 f f. 
314 Dir. 2007:29, s 2. 
315 Lennander, s 22. 
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vara att reglerna ska medverka till att konkursinstitutets funktion att främja en 

likabehandling av borgenärerna inte sätts ur spel genom åtgärder (t ex att ägarna 

försöker tillskansa sig tillgångar) som företas viss tid före konkursen. Det ska alltså 

finnas möjlighet att ingripa mot rättshandlingar som är företagna i syfte att kringgå 

följderna av en väntad konkurs.317  

Återvinningsreglerna riktar sig både mot åtgärder som gynnar enskilda bor-

genärer på borgenärkollektivets bekostnad och mot andra åtgärder som leder till 

att gäldenärens tillgångar minskar eller skulderna ökar till men för borgenärerna. I 

förarbetena till 1975 års återvinningslagstiftning318 anges att syftet med reglerna är 

att motverka otillbörliga transaktioner från såväl borgenärernas som gäldenärens 

sida.319 

Förutom återvinningsreglernas huvudfunktion att skydda borgenärskollekti-

vet skyddar reglerna även gäldenären. Borgenärerna förhindras nämligen att utöva 

påtryckningar gentemot gäldenären. Istället för att en borgenär söker framtvinga 

en betalning som i slutändan kommer återvinnas skapas incitament för borgenä-

ren att hjälpa gäldenären med att få ordning på ekonomin. Att funktionen blott är 

sekundär framgår av nackdelskravet som innebär att rättshandlingen måste ha 

orsakat skada som hänför sig till borgenärernas utdelning i konkursen. Det är 

dock viktigt att påpeka att rättshandlingen i sig inte är ogiltig i förhållande till gäl-

denären.320 

Återvinningsreglerna är alltså av både preventiv och reparativ natur då de 

dels ska förhindra transaktioner till men för borgenärerna, dels ge möjlighet till 

återgång när sådana transaktioner ändå ägt rum. Den senare är den tydligaste då 

konkursboets tillgångar de facto ökar vid återvinning och genom nackdelskravet 

blir återvinning endast möjlig när det föreligger ett faktiskt behov av reparation. 

Den förra (den preventiva effekten) är den viktigaste, även om den är behäftad 

med vissa svagheter. Parterna måste dels känna till reglerna om att vissa transakt-

ioner kan komma återvinnas, dels är sanktionen som drabbar den återvinnings-

skyldige mild – det enda som händer är i princip att det ursprungliga läget åter-

ställs, d v s att transaktionen återgår.321 Det kan dock nämnas att i vissa fall, nämli-

gen enligt den allmänna otillbörlighetsregeln i KL 4:5, kan borgenären tvingas 
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återlämna det som erhållits av gäldenären utan att borgenären får sin prestation 

åter. 

 

5.2.1 Förutsättningar för återvinning 

 

Reglerna om återvinning i konkurs återfinns i 4 kap KL. I varje paragraf finns en 

viss typ av återvinningsgrundande rättshandling och ett tidsrekvisit som anger 

inom vilken tid rättshandlingen måste ha ägt rum före fristdagen. Fristdagen är 

vanligtvis dagen då ansökan registreras om att sätta gäldenären i konkurs. Nästan 

alla regler är objektiva, d v s det krävs inte att gäldenärens medkontrahent haft 

insikt om gäldenärens ekonomiska ställning eller om gäldenären gynnats framför 

andra för att återvinning ska bli aktuellt.322 Angående typen av vilka rättshandling-

ar som träffas så har HD stadgat att en mycket vid krets av rättshandlingar måste 

träffas för att syftet med återvinningsreglerna inte ska gå omintet.323   

Det är endast KL 4:5 som har ett subjektivt rekvisit som en utav förutsätt-

ningarna i nuvarande lagstiftning. I tidigare bestämmelser förekom detta subjek-

tiva rekvisit i vidare utsträckning, men det slopades med hänsyn till svårigheterna 

att bevisa de subjektiva omständigheterna. Slopandet har alltså inneburit en lätt-

nad för gäldenärens medkontrahents bedömning om en viss transaktion kan 

komma återvinnas eller ej. Med ett subjektivt rekvisit måste käranden nämligen 

lyckas med konststycket att styrka medkontrahentens onda tro avseende såväl 

rättshandlingens otillbörlighet som gäldenärens insolvens.324 

En generell förutsättning för att återvinning ska aktualiseras är det s k nack-

delsrekvisitet, och det skiljer sig åt beroende på om man befinner sig i de objektiva 

reglerna eller den subjektiva. Den närmare innebörden av nackdelsrekvisitet är 

omdiskuterad, förutom till den del att rekvisitet anses uppfyllt om en eller flera 

borgenärer p g a transaktionen erhåller minskad utdelning i konkursen. Nackdels-

rekvisitet framgår inte explicit av lagen, men kan sägas exemplifieras i KL 4:5 där 

det stadgas att nackdel kan uppkomma om en viss borgenär har gynnats framför 

andra eller om gäldenärens egendom har undandragits borgenärerna eller om gäl-

denärens skulder har ökat. Gynnande kan t ex bestå av att en gäldenär betalar en 

av ett flertal oprioriterade borgenärer. Exempel på undandragande kan vara att 
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gäldenären realiserar egendom för att få medel till sig själv, till betalning av en viss 

borgenär eller i syfte att skada borgenärerna. Till sist kan som exempel på skuld-

ökning vara att gäldenären skuldsätter sig utan att konkursboet får ta del av mot-

svarande värde.325 

Med nackdel avses alltså allmänt att gäldenärens ekonomiska ställning för-

sämras i sådan mån att det påverkar åtminstone en borgenär vid utdelning i kon-

kursen. Nackdelen måste uppstå direkt p g a en viss rättshandling, det räcker alltså 

inte med att ytterligare händelser inträffar till följd av rättshandlingen (s k indirekt 

nackdel, vilket faktiskt är tillräckligt enligt den subjektiva regeln i KL 4:5) utan det 

måste vara rätthandlingen i sig som medför nackdelen.326 Regelns utformning visar 

det ovan nämnda om dess funktion, nämligen att den blir mer av reparativ- än 

preventiv natur. Som exempel på detta är situationen när en borgenär tvingar en 

gäldenär att ta ett lån för att betala av en skuld. Transaktionen utmynnar inte i 

någon nackdel för någon borgenär eftersom de lånade pengarna ändå inte skulle 

ingått i konkursboet, det enda som har skett är ett borgenärsbyte.327 

Avslutningsvis kan nämnas att KL 4:14 stipulerar att det är rättshandlingen 

som ska återvinnas. Huvudregeln är alltså att naturarestitution sker. 

 

5.3 Förmånsrätt – ett undantag från likhetsprincipen 

 

Som tidigare nämnts är utgångspunkten vid en konkurs att alla borgenärer ska 

drabbas i den uppkomna förlusten i proportion till fordringarnas storlek. Ut-

gångspunkten vid stiftandet av FRL var inte annorlunda då det explicit uttrycktes 

att alla borgenärer i princip ska behandlas lika och att endast fordringar som har 

verkligt starka skäl till betalning ska ha förmånsrätt i konkurs.328 

Det är nämligen så, att i en konkurs delas för det första fordringarna upp 

mellan sådana fordringar som kan göras gällande i konkursen (konkursfordran) 

och andra fordringar. Huvudregeln härom är att fordringar som uppkommer före 

konkursbeslutet kan göras gällande i konkursen (KL 3:1). Fordringar som upp-

kommer efter konkursbeslutet kan vara ogiltiga om de grundas på rättshandlingar 

som gäldenären företagit samtidigt som denna haft rådighetsförbud. Om det där-

emot är konkursförvaltaren som har företagit rättshandlingen kan fordringen inte 

                                                 
325 Renman, s 67. 
326 Lennander, s 95. 
327 Ibid, s 101 f. 
328 Prop 1970:142, s 83. 
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göras gällande i konkursen eftersom konkursförvaltaren inte företräder gäldenären 

utan förvaltaren företräder konkursboet. I detta fall uppstår en s k massafordran 

och en sådan ska ha betalt före alla fodringar i konkursen. Till massafordringar 

brukar även konkursförvaltarens arvode hänföras, och det talas i dessa samman-

hang om en ”prioriterad massafordran”.329  

Fordringsägarna (borgenärerna) delas upp mellan prioriterade respektive 

oprioriterade fordringsägare. En prioriterad fordringsägare är innehavare av en 

förmånsberättigad fordran, vilket innebär att denne har rätt till utdelning i en kon-

kurs framför borgenärer som endast har oprioriterade fordringsrätter. Härvid är 

det tydligt att borgenärerna ej behandlas lika.330 

Vidare skiljer lagen mellan särskild och allmän förmånsrätt. Särskild förmåns-

rätt får endast göras gällande i viss egendom331 och avser t ex fordringar som är 

förenade med panträtt i lös eller fast egendom. Oftast konkurrerar dessa förmåns-

rätter inte med varandra eftersom det just är särskild egendom det är fråga om, 

men för det fallet att fordringshavarna har säkerhet enligt samma lagrum regleras 

detta genom en viss rangordning, se t ex Jordabalk (1970:994) (”JB”) 6:3 som 

avser den situation då flera borgenärer har panträtt i samma fastighet.332 

Allmän förmånsrätt avser hela gäldenärens egendom. Rangordningen mellan 

dessa fordringar regleras utefter lagrummens ordningsföljd. De typer av fordringar 

det rör sig om är t ex konkurskostnader, företagsinteckningar och löner, FRL 10 – 

13 §§.333  

Huvudregeln avseende förhållandet mellan särskilda och allmänna förmåns-

rätter är att de förra har förtur framför de senare. Vad gäller de ovan nämnda 

oprioriterade fordringar så har dessa inbördes lika rätt och vid en konkurs medför 

de lika stor procentuell utdelning.334 

 

5.3.1 Syftet 

 

Innan FRL reglerades förmånsrätt vid konkurs i 17 kap handelsbalken. Det var 

inte förrän den 1 januari 1972 som FRL trädde ikraft, men detta innebar inte en 

                                                 
329 Mellqvist, s 83. 
330 Heuman, s 174. 
331 Exakt vilken egendom det rör sig om regleras i FRL 4 – 8 §§. 
332 Mellqvist, s 84. 
333 Ibid, s 85. 
334 Ibid. Dessutom finns det s k efterställda fordringar, vilket är fordringar som enligt ford-
ringsavtalet har sämre rätt. 
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total reform av förmånsrättsregleringen. Grundstrukturen är nämligen densamma 

även om den har ändrats i sak vid ett flertal tillfällen.335 

Som nämnts ovan var utgångspunkten vid stiftandet av FRL att alla fordring-

ar mot gäldenären skulle ha lika rätt. Men i vissa fall har lagstiftaren funnit att un-

dantag är motiverade, vilket i det kommande redogörs för. 

Företrädesrätten till betalning för konkurskostnader och massafordringar i 

konkurs påminner om t ex arvode till en rekonstruktör som försökt genomföra en 

företagsrekonstruktion eller fordran för lån till gäldenären under ett rekonstrukt-

ionsförsök före konkursen, varför skälen till dessa undantag kan sägas vara des-

amma. Anledningen till införandet av denna företrädesrätt är att lagstiftaren velat 

uppmuntra personer att hjälpa företag i ekonomisk kris genom att ge incitament 

för dessa att ikläda sig rollen som rekonstruktör respektive att kredit ska ges till 

företag under försök till företagsrekonstruktion. En dylik rekonstruktion skulle bli 

mycket svårare att genomföra om sådana fordringar inte hade haft denna förtur, 

då gäldenären skulle bli tvungen att förskottsbetala beställda tjänster och varor.336  

Revisorernas förmånsrätt har en liknande grund. Ledningen i ett företag som 

befinner sig i ekonomisk kris måste snabbt lösa problemen. Det är då viktigt att 

revisorerna (eller andra experter som t ex en bokföringsbyrå) som utför detta ar-

bete inte begränsar sina arbetsinsatser med hänsyn till risken att inte få betalt vid 

en eventuell konkurs. Denna förmånsrätt är dock begränsad till arbete som ska 

utföras enligt lag, vilket förhindrar onödigt extraarbete. Utan förmånsrätten före-

ligger risk för återvinning för det fall att förskottsbetalning utkrävs.337 

Vid kreditgivning gynnas både kredittagaren (gäldenären) och kreditgivaren 

(borgenären) av förmånsrätt. För kredittagarens del möjliggör en kredit att verk-

samheten kan fortsätta och de ekonomiska problemen redas ut, samtidigt som 

kreditgivarens förmånsrätt ger förtur till betalning vid en eventuell konkurs. Detta 

kan även ses ur ett löneförmånsrättsligt perspektiv; utan löneförmånsrätten skulle 

arbetstagarna förmodligen lämna ett företag så fort löneutbetalningarna dröjer och 

företaget skulle därmed tappa arbetskraft. Men löneförmånsrätten ger incitament 

för arbetstagarna att stanna kvar och fortsätta bedriva verksamheten, vilket även 

gynnar övriga borgenärer. Dessutom anses arbetstagare vara en särskilt utsatt 

                                                 
335 SOU 1999:1, s 83. 
336 Ibid, s 86 f. 
337 Heuman, s 174 f. 
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grupp vid arbetsgivares konkurs eftersom lönen i många fall är en arbetstagares 

levebröd.338 

 

5.3.2 2004 års reform 

 

2004 skedde en reform av förmånsrättsreglerna där ett av syftena var ökad likabe-

handling av borgenärerna.339 Härvid slopades hyresförmånsrätten och skatteför-

månsrätten. Dessutom halverades företagshypoteket och ersattes som en allmän 

förmånsrätt med benämningen företagsinteckning, vilket var den enskilt viktigaste 

förändringen.340 Denna har allmän förmånsrätt i 55 procent av värdet av den 

egendom som återstår sedan borgenärer med bättre rätt har fått betalt.341 

Utgångspunkten för reformen var att ge livskraftiga företag så goda möjlig-

heter som möjligt för att genomföra en rekonstruktion utan att för den delen end-

ast gynna krisdrabbade företag och dess borgenärer. Därför uttalades det att även 

kreditgivning i allmänhet skulle beaktas eftersom detta även gynnar företagande i 

allmänhet och samhällsekonomin i stort.342 Dessutom uttrycktes att syftet var att 

förbättra arbetstagarnas löneskydd i konkurs, påskynda insolvenshanteringen, ge 

oprioriterade borgenärer bättre utdelning i konkurs och öka intressegemenskapen 

mellan ett företags borgenärer.343 

 

5.4 Analys 

 

I en konkurs ska ett flertal olika intressen tillvaratas. Borgenärskollektivet vill ha så 

stor utdelning som möjligt, gäldenären vill komma ut ur konkursen med så mycket 

tillgångar kvar som möjligt och att konkursen avslutas snabbt (inte minst p g a 

eventuell badwill) och samhället strävar efter en paretoeffektiv marknad. Som 

framgått ovan är lagstiftningen utformad främst med hänsyn till borgenärskollek-

tivets intressen, varvid likhetsprincipen styr utdelningen av konkursboets till-

gångar. 

                                                 
338 SOU 1999:1, s 87 f. 
339 Prop 2002/03:49, s 169. 
340 Ibid, s 94. 
341 Ibid, s 70 samt s 79. 
342 Ibid, s 65. 
343 Ibid, s 1. 
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Den naturliga utgångspunkten vid utdelning i konkurs är således likhetsprincipen. 

Den innebär att gäldenärens egendom ska fördelas mellan borgenärerna i proport-

ion till deras fordringar. Tanken om proportionerlig utdelning har som framgått 

ovan genomsyrat svensk konkurslagstiftning ända sedan 1300-talet. Någon annan 

ordning, som t ex att den borgenär vars fordran uppstår kronologiskt först i ord-

ningen skulle ha förtur till utdelning, kan jag, i likhet med uttalandet till 1830 års 

konkurslag, inte finna motiv för.  

Att likhetsprincipen är huvudändamålet med en konkurs anser jag dessutom 

framgå av det faktum att en egen juridisk person bildas, där konkursförfarandet 

äger rum mellan gäldenären (även om denne representeras av konkursförvaltaren) 

och borgenärerna, i syfte att rättvist fördela tillgångarna bland borgenärerna.344 Ett 

sista tecken på att lagstiftaren i det sista sökt stärka likhetsprincipens ställning 

framgår av reglerna om återvinning. 

 

5.4.1 En väl fungerande marknadsekonomi 

 

Det har ovan framgått att ett väl fungerande konkursinstitut är nödvändigt ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Konkurslagstiftningen medför att endast lön-

samma företag överlever på marknaden vilket bäddar för ekonomisk tillväxt. Re-

dan här kan det anas att lagstiftaren prioriterat samhällets intresse av maximal 

ekonomisk effektivitet framför den enskilda individens intresse av att få driva ett 

företag. Kostnaderna för att blott upprätthålla ett dylikt institut torde vara begrän-

sade för samhället (konkursförvaltarens arvode, tillsyn m m) samtidigt som intäk-

terna (skatter) från lönsamma företag torde vida överstiga dessa kostnader. 

Vidare tillför konkurslagstiftningen betydande bidrag till den ekonomiska till-

växten (främst med hänsyn till omsättningen på marknaden) genom underlättan-

det av kreditgivning. Långivarnas intressen tillgodoses genom reglerna om för-

månsrätt och likabehandling. Reglerna medför att långivarnas risk vid kreditbevil-

jande minskar, dels genom reglerna om förmånsrätt, dels genom att värdet på 

säkerheten förblir intakt. Dessutom minskar risken för ekonomisk brottslighet, 

vilket också främjar långivarna. 

Balansgången är dock svår då konkurslagstiftningen både ska tillse att icke 

lönsamma företag förekommer samtidigt som den inte får verka fjärmande för 

                                                 
344 Jfr även KL 7:8 där borgenärernas bästa kommer efter borgenärernas rätt. 
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potentiella entreprenörer. Frågan är dock om det verkligen är nödvändigt med en 

lagstiftning och en likhetsprincip över huvudtaget – skulle inte dylika situationer 

kunna regleras i avtal mellan de berörda parterna istället? 

Utan ett formellt konkursförfarande skulle transaktionskostnaderna bli höga, 

då de berörda parterna, d v s konkursgäldenären, borgenärskollektivet och sam-

hället har motstående intressen. Konkursgäldenären vill avsluta konkursen snabbt 

och förmodligen komma ut ur konkursen med så mycket tillgångar som möjligt. 

Borgenärskollektivet vill ha så hög utdelning som möjligt och samhället strävar 

efter maximal ekonomisk effektivitet, både genom att icke lönsamma företag av-

vecklas samtidigt som värdet på företagets tillgångar, vid en konkurs, maximeras. 

 

5.4.2 Viljan att investera 

 

Utan konkurslagstiftningen och den därtill hörande likhetsprincipen skulle borge-

närernas investeringsbeslut betungas med höga transaktionskostnader. Detta gäller 

både rena kapitaltillskott som en aktieägare tillskjuter och lån som en långivare 

beviljar. Vid dylika investeringar skulle varje borgenär i högsta möjliga mån vilja 

säkerställa återgäldandet av just sin fordran. Detta kräver långa förhandlingar vil-

ket orsakar höga transaktionskostnader. Förfarandet inför ett investeringsbeslut 

blir således dyrare för såväl borgenär som gäldenär, vilket indirekt påverkar sam-

hället negativt. 

Utan likhetsprincipen skulle avtalen mellan borgenär och gäldenär få olika ut-

formning. En borgenär med stora finansiella muskler skulle få bättre villkor än en 

mindre aktör, vilket skulle snedvrida konkurrensen. Vad gäller potentiella aktieä-

gare skulle dessa förmodligen avstå från att investera om de var tvungna att på 

egen hand skaffa sig någon som helst rätt till utdelning vid konkurs. Omvänt 

skulle förmodligen en liknande situation uppstå, d v s en gäldenär i stark ekono-

misk ställning skulle förmodligen beviljas kredit till lägre transaktionskostnader 

(snabbare förfarande p g a gäldenärens goda renommé) och förmånligare villkor 

(högre sannolikhet att skulden återbetalas medför lägre ränta). Dessutom blir det 

förhållandevis dyrare för ett litet företag att bevaka sina fordringar jämfört med ett 

stort företag.  

Att missgynna småföretag på detta sätt skulle resultera i att det blir svårare 

för dessa att etablera sig, vilket inte är paretoeffektivt. Ett scenario där små, men 
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ekonomiskt effektiva, företag går i konkurs p g a att ingen vill investera i dem är ju 

de facto motsatsen till maximal samhällsekonomisk effektivitet.  

Om detta dras till sin spets kan det hävdas att ur en strikt paretoeffektivitets-

synvinkel ska ett företag, som förvisso levererar vinst och som borde tillåtas före-

komma på marknaden, avvecklas om det visar sig att produktionsresurserna kan 

tillvaratas på ett effektivare sätt i en annan verksamhet. Ett litet företag som tillåts 

gå i konkurs p g a den ovan beskrivna snedvridenheten kanske förvaltar produkt-

ionsresurserna effektivare än ett redan etablerat företag som förvisso går med 

vinst. Men det lilla företaget får aldrig chansen eftersom det går i konkurs vilket, 

strikt sett, leder till samhällsekonomisk ineffektivitet. 

 

5.4.2.1 Utdelning i konkurs 

 

Något som är av avgörande betydelse och går hand i hand med viljan att investera, 

är borgenärernas rätt till utdelning i konkurs. Likhetsprincipen fungerar härvid 

som en garant som tillser att varje borgenär erhåller en proportionellt lika stor 

utdelning i förhållande till sin fordran. Principen, och konkurslagstiftningen i 

stort, kan sägas fungera som ett på förhand förhandlat avtal mellan borgenärerna. 

Resultatet blir framförallt att transaktionskostnaderna hålls nere. 

Utan denna ordning skulle den tidigare nämnda kapplöpningen mellan bor-

genärerna bli ett faktum och de skulle göra allt i sin makt för att tillskansa sig för-

tur till betalning i syfte att säkerställa återgäldandet av just sina fordringar innan de 

är beredda att investera. Vid minsta misstanke om att gäldenärens konkurs är fö-

restående skulle borgenärerna omedelbart kräva betalning och att över huvudtaget 

driva ett företag skulle bli omöjligt. Dessutom uppstår övervakningskostnader 

eftersom borgenärerna på egen hand kontinuerligt måste hålla sig uppdaterade om 

gäldenärens ekonomiska status. 

På andra sidan vill såklart gäldenären komma ut ur konkursen med så mycket 

tillgångar intakta som möjligt. Förhandlingarna inför utdelning skulle bli både 

långa och dyra eftersom parterna har incitament att snedvrida konkursen till sin 

egen fördel. Resultatet blir att konkursboets tillgångsmassa minskar, vilket går 

stick i stäv med framförallt borgenärernas intresse av maximal utdelning. Detta 

skulle i förlängningen minska omsättningen på marknaden, vilket i sin tur motar-

betar samhällets intresse av maximal ekonomisk effektivitet. Potentiella investera-
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res kortsiktighet och intresse av egennytta (att komma undan innan konkursen är 

ett faktum) skulle vara en starkt bidragande faktor till detta, när företaget i själva 

verket kanske är långsiktigt överlevnadsdugligt och kan generera den förväntade 

avkastningen. 

 

5.4.2.2 Förmånsrättsreglernas betydelse 

 

Reglerna om förmånsrätt utgår ifrån likhetsprincipen, d v s samtliga borgenärers 

fordringar mot gäldenären har lika rätt, men sedan räknas ett antal typer av ford-

ringar upp där det görs en uppdelning av fordringarnas prioritet vid utdelning i 

konkurs. Härigenom stärks således vissa särskilt betydelsefulla borgenärers rätt till 

maximal utdelning i konkurs. Det framgår att skälen till dessa undantagsregler är 

många och goda eftersom den som får en förmånsrätt uppskattar värdet utav 

denna samtidigt som nackdelen går om intet hos många andra borgenärer. 

Enligt standardkontraktsmodellen och strävan efter en paretoeffektiv mark-

nad kan förekomsten av förmånsrätt ifrågasättas. Det är nämligen ingen vits för 

gäldenären att erbjuda säkerhet för ett lån eftersom dennes lån fördyras och verk-

samheten tillskrivs ett lägre värde.345 Borgenären kan använda högre ränta som 

kompensation för den ökade risken en potentiellt lägre utdelning i konkursen 

medför. Men alla borgenärer är i samma sits (alla är oprioriterade borgenärer) och 

totalt sett torde detta vara den effektivaste lösningen.  

Problemet med denna modell är att den utgår ifrån att alla aktörer har tillgång 

till fullständig information, vilket inte är fallet i verkligheten. Gäldenären besitter 

nämligen ett informationsövertag då denne har bättre insikt i företagets ekonomi, 

framtidsutsikter, organisation m m. En potentiell investerare vet om detta, däre-

mot vet denne inte hur gäldenären kan tänkas utnyttja övertaget eller huruvida den 

fortsatta verksamheten drivs i samklang med borgenärens intresse eller inte. 

En ordning med förmånsrätt råder onekligen bot på denna informationsas-

symetri, vilket brukar vara ett godtagbart skäl för statlig intervention enligt den 

rättsekonomiska skolan. En borgenär med förtur kan vara tämligen säker på att bli 

återgäldad för sin fordran utan att denne på förhand måste analysera gäldenären 

särskilt ingående innan investering sker. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan 

dock nackdelar med detta urskiljas. Det kan nämligen tänkas att företag, som inte 

                                                 
345 Detta baserar jag på antagandet att en pantsatt tillgång inte är lika mycket värd som en 
icke pantsatt tillgång. 
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är lönsamma, blir föremål för investeringar blott p g a att borgenären slentrian-

mässigt investerar i företag och blint förlitar sig på sin förmånsrätt. 

Å andra sidan skulle en ordning utan förmånsrätt, med endast likhetsprinci-

pen som styrmedel, kunna tänkas. Detta skulle nämligen, förvisso på bekostnad av 

högre transaktionskostnader, tvinga borgenären att företa en mer genomgripande 

analys av gäldenären innan en investering görs. Ett dylikt förfarande skulle med-

föra att endast företag som anses lönsamma och långsiktigt överlevnadsdugliga 

blir föremål för investeringar, samtidigt som företag som bedöms som ej långsik-

tigt överlevnadsdugliga inte blir det. Detta främjar således marknadseffektiviteten i 

och med att endast lönsamma företag förekommer på marknaden medan icke 

lönsamma går i konkurs. Den positiva effekten utav detta torde vida överskrida de 

förhöjda transaktionskostnaderna. 

Däremot kan en slopad förmånsrätt minska det totala antalet investeringar 

som förekommer på marknaden och därmed omsättningen, vilket inte är en pare-

toeffektiv situation. Detta eftersom vissa borgenärers rätt till förtur förfaller. Här-

vid avses särskilt bankernas minskade aktivitet, då deras närvaro på marknaden, p 

g a deras stora kapitaltillgångar, är viktigare än en enskild investerares. Samtidigt 

kan det leda till att effekten blir den omvända, d v s att fler investeringar görs ef-

tersom alla borgenärer befinner sig i samma ställning och har samma rätt till ut-

delning, oavsett typ av fordran. De skulle således spela på samma villkor. 

Vad gäller kostnader för övervakning medför förmånsrätten i princip att bor-

genären endast behöver bevaka sin förmånsrätt. Utan förmånsrätt måste gäldenä-

rens hela verksamhet bevakas vilket torde vara dyrare i sammanhanget. Dock 

medför likhetsprincipen i denna situation lägre bevakningskostnader. 

Att helt och hållet slopa förmånsrätten är förmodligen inte den mest sam-

hällsekonomiskt gynnsamma lösningen. Det är tydligt att intresseavvägningar har 

gjorts med borgenärernas rätt till likabehandling i den ena vågskålen och vissa 

fordringshavares rätt till betalning i den andra. Utan förmånsrättsreglerna skulle t 

ex banker och andra kreditinstitut nödgas tillämpa högre räntesatser vid lån, om 

de över huvudtaget hade beviljat lån. Detta skulle i sin tur minska omsättningen 

på marknaden. En kredit förknippad med en särskild säkerhet, i form av t ex före-

tagsinteckning, beviljas för att kreditgivaren erhåller en garanti för sin fordran. En 

fordran med säkerhet som inte medför förmånsrätt skulle ju vara meningslös.  
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Visserligen kan förmånsrättsreglerna vid en första anblick anses sätta likhetsprin-

cipen helt ur spel – borgenärerna särbehandlas ju. Det torde vara ovanligt att t ex 

en bank lämnar kredit utan att skaffa sig förmånsrätt, så frågan är hur ofta likhets-

principen egentligen kommer till användning. Normalt sett är det endast en 

mindre del av tillgångarna som ska fördelas bland de oprioriterade borgenärerna 

medan resten fördelas mellan borgenärerna med prioriterade fordringar. Kan det 

härvid tänkas att likhetsprincipen endast tjänar som ett förtroendeskapande ele-

ment eller som någon annan bakomliggande trygghet? Eller att likhetsprincipen 

inte alls kan sägas utgöra utgångspunkten för konkursinstitutet då den är förknip-

pad med så pass mycket undantag? 

Min mening lyder som följer. Det grundläggande syftet med konkursinstitutet 

(vars regler utgår ifrån likhetsprincipen) är till syvende och sist att upprätthålla en 

effektiv marknad och därmed samhällsekonomi. För att samhällsekonomin ska 

upprätthållas måste det finnas incitament för t ex kreditgivare att lämna kredit, 

vilket det inte skulle göra utan förmånsrätt. Det är således nödvändigt att likhets-

principen i viss mån träder tillbaka, även om detta tillbakaträdande inte kan sägas 

medföra att likhetsprincipen sätts ur spel – likhetsprincipens innebörd de lege fe-

renda kan inte vara absolut. 

 

5.4.2.3 Återvinningsreglernas betydelse 

 

Till stöd för att upprätthålla likhetsprincipen finns regler om återvinning i kon-

kurs. Det främsta syftet med dessa regler är att förhindra rättshandlingar som fö-

retas för att kringgå följderna av en väntad konkurs. Reglerna är preventiva och 

skyddar i första hand borgenärskollektivet, även om gäldenären också skyddas i 

viss mån. 

Om återvinningsreglerna betraktas i ljuset av konkursinstitutets ändamål om 

likabehandling av borgenärerna, visar sig återvinningsreglerna nödvändiga för att 

likabehandlingen ska kunna upprätthållas. Ett beslut om konkurs medför endast 

att gäldenären mister rådigheten över sina tillgångar under konkursen, inte dess-

förinnan. Gäldenären torde sällan finna konkursbeslutet som en blixt från klar 

himmel, så utan återvinningsreglerna skulle gäldenären, när denne inser att en 

konkurs är nära förestående, enkelt kunna undanskaffa (eller t o m fullständigt 

dränera) eller ge bort till nära och kära, konkursboets tillgångar. Återvinningsreg-
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lerna sätter alltså ett stopp för detta genom att återvinna rättshandlingar som gäl-

denären företagit innan konkursen. 

Dessutom skyddar reglerna borgenärerna mot varandra då det saknas incita-

ment för borgenärerna att vidta handlingar i syfte att förbättra sin ställning vid en 

konkurs – de vet att utdelningen i konkursen kommer att vara rättvis och proport-

ionerlig. Som en bonus skyddas även gäldenären från hot, påtryckningar och 

andra otillbörliga påtryckningar från borgenärernas sida, eftersom borgenärerna 

vet att en förtida betalning kommer att återvinnas. 

Däremot saknar återvinningssvaranden skydd. I förarbetena till återvinnings-

reglerna har jag inte sett en tillstymmelse till uttalanden rörande återvinningssva-

randens intressen eller skyddsvärdhet. Detta tyder alltså på att återvinningssvaran-

dens skyddsvärde är sekundärt och att reglerna är utformade på bekostnad utav 

denne. Situationen kan ju nämligen vara sådan att återvinningssvaranden har gjort 

en transaktion helt och hållet i god tro angående transaktionens legitimitet, men 

när återvinningsreglerna slår till lämnas denne endast med alternativet att åter-

lämna egendomen. Men eftersom utgångspunkten är att borgenärerna ska skyddas 

får återvinningssvaranden helt enkelt finna sig i detta. 

Jag anser att återvinningsreglernas utformning, med en subjektiv och flera 

objektiva regler, på ett bra sätt medverkar till upprätthållandet av likhetsprincipen. 

Det som framförallt tilltalar med den subjektiva regeln i KL 4:5 är att man kom-

mer åt rättshandlingar oavsett vilken etikett den har, att rättshandlingen inte måste 

ha lika stark koppling till insolvensen som de objektiva reglerna samt att KL 4:5 

sträcker sig längre tillbaka i tiden. Denna utvidgning av återvinningsmöjligheten 

har samtidigt begränsats med kravet på ond tro hos återvinningssvaranden. KL 

4:5 kommer således åt transaktioner som inte fångas upp utav de objektiva regler-

na, då de senare kan kringgås främst avseende de uppställda tidsfristerna. Detta 

torde starkt bidra till återvinningsreglernas preventiva natur. Vad gäller nackdels-

rekvisitet kan det, enligt mig, förstås som tillämpligt om likhetsprincipen kränks 

till följd av rättshandlingen. 

Ett potentiellt problem med återvinningsreglerna är balansgången mellan att 

å ena sidan tillåta affärsmässiga transaktioner och å andra sidan stoppa transakt-

ioner som borgenärerna lider men av. Om reglerna är för otydliga eller alltför om-

fattande kan det tänkas avskräcka aktörer från att ingå affärstransaktioner med 

gäldenären, då de inte vet om transaktionen kan komma att återvinnas eller ej. Ett 
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dylikt scenario minskar omsättningen på marknaden vilket inte är samhällseko-

nomiskt effektivt. Dessutom blir transaktionskostnaderna högre med reglerna 

som stipulerar att det är egendomen som ska återgå, inte dess motsvarighet i kon-

tanta medel. 

Jag tror dock att reglerna långsiktigt är samhällsekonomiskt gynnsamma. För 

det första skulle en ordning utan återvinningsregler höja transaktionskostnaderna 

avsevärt. Innan någon över huvudtaget vågar ingå affärsförbindelser med någon 

skulle man vara tvungen att göra en total utredning avseende medkontrahentens 

ekonomiska ställning. Härvid skulle förmodligen en gäldenär, som befinner sig i 

en bristfällig ekonomisk sits, göra allt i sin makt för att vilseleda potentiella inve-

sterare. Lyckas gäldenären med detta innebär det att företag som borde försättas i 

konkurs tillåts överleva. Detta är visserligen kortsiktigt ekonomiskt gynnsamt, 

men långsiktigt ohållbart. Ett allmänt misstroende skulle uppstå på marknaden 

och ingen skulle våga göra affärer. 

Vad däremot gäller regeln om naturarestitution är den svårare att motivera 

utifrån samhällsekonomisk argumentation. En sådan regel är givetvis förknippad 

med högre transaktionskostnader än om återvinningen istället tilläts ske med kon-

tanta medel. Konkursförvaltaren måste t ex låta värdera den återlämnade egen-

domen, förvara och transportera den och inför utdelning måste egendomen först 

försäljas så att kontanta medel kan delas ut till borgenärerna. 

 

5.4.2.4 Konkursförvaltarens roll 

 

Konkursförvaltaren har en svår uppgift att genomföra. När en förvaltare utses att 

förvalta ett konkursbo har denne, såvitt jag kan se, två alternativ att tillgå. Anting-

en försöka hitta en köpare som vill fortsätta bedriva verksamheten eller avveckla 

verksamheten och dela ut tillgångarna.  

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det viktigt att de i grunden lön-

samma företagen tillåts fortsätta agera på marknaden. Inte sällan torde det dock 

vara svårt och tidskrävande att hitta någon som vill köpa och fortsätta bedriva 

verksamheten. Desto längre tid förvaltaren fortsätter bedriva verksamheten i kon-

kurs desto högre blir kostnaderna. Kostnaderna består t ex av förvaltarens arvode 

och löner till anställda samt förluster i form av leverantörer och kunder som över-

ger bolaget. Till slut hittar kanske förvaltaren någon som är beredd att överta 
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verksamheten, eller så slutar det med ett dränerat bolag utan tillgångar till utdel-

ning och utan budgivare varvid likhetsprincipen helt och hållet sätts ur spel. 

Om konkursförvaltaren å andra sidan hittar en köpare som är kapabel att 

driva företaget vidare är det givetvist gynnsamt, förutsatt att företaget har potenti-

al att åtminstone på lång sikt åter bli lönsamt. Det kan t ex tänkas att köparen är 

den gamla ägaren. Detta är inte osannolikt då den gamla ägaren kan vara driven av 

andra än rent ekonomiska incitament, nämligen incitamentet att rädda sitt livsverk. 

Denne har förmodligen inte medlen att köpa bolaget (bolaget har ju gått i kon-

kurs) varpå ett lån måste upptas hos banken. Bedömer banken att det är ett över-

levnadsdugligt bolag beviljas kredit, vilken säkerställs genom reglerna om för-

månsrätt. Visar bolaget lönsamhet gynnas samtligas intressen, men om det miss-

lyckas torde förmånsrättsreglerna missgynna de oprioriterade borgenärna mer än 

om tillgångarna sålts direkt efter konkursbeslutet. Bolaget har ju nämligen drivits 

vidare och tillgångarna förslösats, och när bolaget åter försätts i konkurs har de 

oprioriterade borgenärerna mindre behållning att dela på. Även banken lider 

såklart förlust utav detta. 

Som visat är det svårt att spekulera i vad som är samhällsekonomiskt mest 

gynnsamt i detta sammanhang då många olika faktorer spelar roll för utgången. 

Konkursförvaltaren ska icke desto mindre förvalta ett konkursbo med beaktande 

av borgenärernas gemensamma intresse av maximal utdelning. 

Något som däremot är möjligt att spekulera i är vem som ska stå för kon-

kurskostnaderna. Konkursförvaltarens arvode betalas i första hand av konkurs-

boet då det utgör en s k prioriterad massafordran i konkursen. Det är först om 

konkursboets tillgångar inte räcker till betalning som staten blir betalningsskyldig. 

Frågan är om detta är den samhällsekonomiskt mest effektiva lösningen? 

Dagens ordning, där i princip alla kostnader uppbärs av konkursboet, d v s 

på bekostnad av borgenärerna, minskar incitamenten för borgenärerna att sätta 

gäldenären i konkurs när insolvens betalningarna uteblir. Istället ges incitament att 

söka förmå gäldenären att betala tillbaka frivilligt och alltså låta gäldenären fort-

sätta bedriva sin verksamhet. Detta medför att fler icke lönsamma företag verkar 

på marknaden, vilket ovan visat inte är samhällsekonomiskt effektivt. 

Skulle huvudregeln istället vara att kostnaderna ligger på staten ges incita-

ment för borgenärerna att sätta gäldenären i konkurs när denne inte förmår betala 

sina skulder eftersom borgenärerna inte vill riskera att gäldenären förslösar till-
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gångarna. Om detta var fallet skulle icke lönsamma företag upphöra att existera på 

marknaden, vilket ovan visat är samhällsekonomiskt gynnsamt. 

Härvid kan således slutsatsen dras att det skulle vara samhällsekonomiskt ef-

fektivare om staten stod för konkursförvaltarens arvode, förutsatt att vinsten för 

en marknad med lönsamma företag är förhållandevis större än statens förlust. 
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6. Sammanfattande slutsatser 

 

De respektive likhetsprinciperna reglerar olika förhållanden mellan marknadens 

aktörer och tar sikte på olika skyddsintressenter beroende på vilken likhetsprincip 

som aktualiseras. Den bolagsrättsliga likhetsprincipen reglerar förhållandet mellan 

majoritet och minoritet och kan således sägas vara en bolagsintern princip. Däre-

mot kan den aktiemarknads- respektive insolvensrättsliga likhetsprincipen sägas 

vara bolagsexterna principer då den förra reglerar förhållandet mellan budgivare 

och målbolag, medan den senare tar sikte på förhållandet mellan bolag och borge-

när. Vidare kan den insolvensrättsliga likhetsprincipen beskrivas som en borgenär-

skyddsregel och de övriga två som (minoritets)aktieägarskyddsregler. 

En gemensam nämnare för de tre likhetsprinciperna är att de var och en 

skyddar en viss intressent från att bli orättvist behandlad i förhållande till andra 

intressenter i motsvarande position. I mångt och mycket främjar även detta den 

för marknaden samhällsekonomiskt mest effektiva lösningen, även om det vid 

första anblick kan se ut som att likhetsprincipen är alltför omfattande och endast 

verkar negativt för paretoeffektivitet. Men vid närmare granskning visar det sig att 

så inte (alltid) är fallet. 

 

6.1 Den bolagsrättsliga likhetsprincipen 

 

Den bolagsrättsliga likhetsprincipens innebörd är utan tvekan den som är mest 

omstridd i detta sammanhang, och inte minst vad gället dess förhållande till gene-

ralklausulerna. I denna framställning har redogjorts för uppfattningen att aktiebo-

lagslagens likhetsprincip bör gälla som en generell princip och att generalklausulen 

främst ska tillämpas när lag eller bolagsordning medger undantag från likhetsprin-

cipen. Principen bör inte endast omfatta aktier utan även aktieägare, men däremot 

inte aktieägare som agerar i egenskap av tredje man gentemot bolaget då detta i 

mångt och mycket tillgodoses utav de insolvens- och aktiemarknadsrättsliga lik-

hetsprinciperna, samt att de agerar utanför rollen som aktieägare. 

Kortsiktigt sett har det ovan visats att en svag eller t o m obefintlig likhets-

princip kan vara gynnsamt för den samhällsekonomiskt mest effektiva lösningen. 

Bolagets transaktionskostnader sänks och det blir billigare såväl för utomstående 

att investera i bolaget som för bolaget att attrahera kapital. Däremot har det varit 
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svårt att finna rättsekonomiska skäl som talar för en absolut iakttagelse av princi-

pen, främst då det riskerar lamslå bolagets verksamhet vilket minskar lönsamhet-

en, men även att transaktionskostnaderna blir högre. 

Dagens ordning med en likhetsprincip som tillåter undantag i vissa förutbe-

stämda fall och även i andra fall efter en särskild bedömning i det enskilda fallet 

synes vara rättsekonomiskt motiverat. Likhetsprincipen är nämligen en förutsätt-

ning för att någon över huvudtaget ska vilja investera i bolaget. Och en ordning 

utan marknad med investerare och bolag är knappast samhällsekonomiskt efter-

strävansvärt. 

 

6.2 Den aktiemarknadsrättsliga likhetsprincipen 

 

Den aktiemarknadsrättsliga likhetsprincipen bygger till stor del på den bolagsrätts-

liga likhetsprincipen. En utav några skillnader dessa principer emellan är att den 

aktiemarknadsrättsliga likhetsprincipen i större utsträckning ska tolkas mot bak-

grund av den ändamålsinriktade tolkningen. Detta innebär att tolkning ska ske 

mot bakgrund av att upprätthålla allmänhetens förtroende för aktiemarknaden.346 

Likhetsprincipen vid frivilliga bud synes vid första anblick resultera i negativa 

samhällsekonomiska effekter, vilket även är fallet i praktiken – kortsiktigt sett. 

Likabudsregeln medför att det blir dyrare att genomföra offentliga uppköp vilket i 

sin tur minskar potentiella budgivares vilja att genomföra uppköp. Dock framgår 

det ovan att en ordning utan likhetsprincipen resulterar i en marknad för endast 

stora och professionella aktörer, vilket inte är den samhällsekonomiskt mest effek-

tiva lösningen. För de fall undantag från likhetsprincipen tillåts synes de vara sam-

hällsekonomiskt motiverade, även om det i vissa fall hade varit mer gynnsamt att 

låta undantagsregeln vara huvudregeln, särskilt beträffande aktier med icke iden-

tiska villkor. 

Budpliktsreglerna är likaså införda som ett skydd för minoriteten och det 

hävdas att reglerna är ett utflöde av likhetsprincipen. Ovan har det redogjorts att 

detta är ett delvis felaktigt motiv och dessa förespråkare verkar ha blandat ihop 

den bolagsrättsliga likhetsprincipen med den aktiemarknadsrättsliga. Dessutom 

klarläggs varför dessa minoritetsskyddsregler inte är samhällsekonomiskt motive-

                                                 
346 Som ovan visat anser jag att den bolagsrättsliga likhetsprincipen som huvudregel bör tol-
kas i ljuset av minoritetens intressen. Detta ger vid handen att vinstmaximeringsprincipen 
blir av avgörande betydelse för tolkningen (särskilt vad gäller möjligheterna till undantag) vil-
ket till syvende och sist utmynnar i en sorts allmänhetens förtroende. 
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rade, om de inte mot förmodan visar sig nödvändiga för att upprätthålla allmän-

hetens förtroende för aktiemarknaden. 

 

6.3 Den insolvensrättsliga likhetsprincipen 

 

Den insolvensrättsliga likhetsprincipen styr och påverkar förvaltningen av kon-

kursbon i stor utsträckning, främst genom att tillgodose borgenärkollektivets in-

tresse om maximal utdelning. Det har ovan framgått att likhetsprincipen generellt 

sett också tillmötesgår samhällets intresse av maximal ekonomisk effektivitet. 

Principen sänker nämligen transaktionskostnaderna samtidigt som den upp-

rätthåller en god konkurrens vilket framförallt gynnar de små bolagen. Att slopa 

likhetsprincipen och borgenärernas skydd är förmodligen inte en rimlig lösning. I 

egenskap av borgenär krävs ett minimum av tvingande skydd i syfte att gäldenären 

inte utnyttjar och/eller tar onödiga risker på borgenärernas bekostnad. Att lik-

hetsprincipen i viss mån sätts ur spel genom reglerna om förmånsrätt är således 

gynnsamt för borgenärerna, och som visat ovan, också för den samhällsekono-

miskt mest effektiva lösningen. 

Vad angår återvinningsreglerna och konkursförvaltningen främjar även dessa 

den paretoeffektiva lösningen, även om reglerna, särskilt vad gäller konkursförval-

tarens arvode och återvinningsinstitutets regler om naturarestituttion, kan effekti-

viseras ytterligare. 

 

6.4 Slutord 

 

Framställningen har belyst likhetsprincipens materiella innebörd inom bolags-, 

aktiemarknads- och insolvensrätt. Det har framgått att de olika principerna, trots 

att de är bärare av samma namn, reglerar helt olika förhållanden. Trots detta ver-

kar principerna i slutändan för i princip samma ändamål – att upprätthålla allmän-

hetens förtroende och därigenom skapa förutsättningar för en samhällsekono-

miskt effektiv och väl fungerande marknad. Denna slutsats kräver att principerna 

betraktas ur ett långsiktigt perspektiv, då principerna kortsiktigt sett ofta inte är 

den paretoeffektiva lösningen. 

Som avslutning kan betydelsen av att inta ett långsiktigt perspektiv belysas 

med ett dagsaktuellt exempel från den mediala världen. Tv-kanalen Discovery 
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släppte nyligen en dokumentär. Inför premiären gjorde Discovery väldigt mycket 

reklam för dokumentären ”Eaten alive” med stora utlovanden och den fick stor 

medial uppmärksamhet. Som titeln antyder skulle en naturfilmare (iklädd en 

skyddsdräkt) bli uppäten levande av en gigantisk anaconda. Det är minst sagt re-

volutionerande och tittarsiffrorna inför premiären sköt i höjden. När filmen sedan 

hade premiär visade det sig att ingen naturfilmare blev uppäten och det slutade 

med att dokumentären bytte namn till ”Search for the world´s largest 

anaconda”.347 

Dokumentären i sig må förvisso inneburit succé. Men frågan är hur många 

tittare som kommer återvända till tv-kanalen Discovery igen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
347 SvD-Kultur. 



99 

 

Käll- och litteraturförteckning 

 

Författningar 

 

Brottsbalk (1962:700) 

Förmånsrättslagen (1970:979) 

Jordabalk (1970:994) 

Regeringsformen (1974:152) 

Konkurslagen (1987:672) 

Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion 

Aktiebolagslag (2005:551) 

Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 

Skuldsaneringslag (2006:548) 

Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 

  

Offentligt tryck 

 

Prop 1944:5  Om aktiebolagslag. 

Prop 1970:142 Förslag till förmånsrättslag 

Prop 1973:93  Förslag till lag om konvertibla skuldebrev m.m. 

Prop 1975:6 Regeringens proposition om ändring i konkurslagen 

(1921:225) m.m. 

Prop 1975:103  Aktiebolagslag m.m. 

Prop 1975/76:175 Om ändring i lagen (1919:240) om fondkommissions-

rörelse och fondbörsverksamhet 

Prop 1986/87:90 Om ny konkurslag 

Prop 1990/91:142 Om handel och tjänster på värdepappersmarknaden, 

m.m. 

Prop 1997/98:71 Förstärkt tillsyn över börser 

Prop 1997/98:99 Aktiebolagets organisation 

Prop 2002/03:49 Nya förmånsrättsregler 

Prop 2004/05:85 Ny aktiebolagslag 

Prop. 2005/06:140 Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 

Prop. 2009/10:246 Aktieägares rättigheter 



100 

 

 

SOU 1989:72 Värdepappersmarknaden i framtiden. Betänkande av 

värdepappersmarknadskommittén 

SOU 1992:83  Aktiebolagslagen och EG – En anpassning av den 

svenska lagen till EG:s bolagsdirektiv 1, 2, 3 och 12 

SOU 1997:22 Aktiebolagets kapital. Delbetänkande av Aktiebolags-

kommittén 

SOU 1999:1   Nya förmånsrättsregler 

SOU 2000:62  Ny konkurstillsyn 

SOU 2004:47  Näringslivet och förtroendet 

SOU 2004:69  Marknadsmissbruk 

SOU 2005:58  Ny reglering av offentliga uppköpserbjudanden 

SOU 2006:50  En ny lag om värdepappersmarknaden 

 

Dir. 2007:29  Samordnat insolvensförfarande 

 

Ds 2012:37  Ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag 

 

Offentligt tryck från EU 

 

Rådets andra direktiv 77/91/EEG av den 13 december 1976 om samordning av 

de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i 

fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen när det 

gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital, i syfte att 

göra skyddsåtgärderna likvärdiga 

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om 

uppköpserbjudanden 

 

Övriga regelverk 

 

Näringslivets Börskommittés regler om offentliga erbjudanden 

Marknadsplatsens regler om offentliga uppköpserbjudanden 

Takeover Panels: The City Code on Takeovers and Mergers 
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