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Sammanfattning 

 

För aktiebolag som inte är avstämningsbolag, så kallade kupongbolag, kan en aktie i        

dagsläget bestå antingen av ett fysiskt papper i form av ett aktiebrev eller en registrering i ett 

elektroniskt register. Detta examensarbete tar sin utgångspunkt i aktiebrevets pappersbaserade 

existens som i ett flertal utredningar och propositioner ifrågasatts för att vara ett föråldrat  

system och en administrativ börda för kupongbolagen. Det finns även en omfattande          

sakrättslig problematik vid överlåtelse och pantsättning av aktier med det nuvarande          

systemet. Det har föreslagits att systemet med aktiebrev avskaffas och ersätts av ett annat  

system men på grund av tveksamheter kring huruvida aktiebrevsreformen verkligen skulle 

innebära en förenkling och besparing för bolagen har systemet med aktiebrev fått leva kvar. 

Det har bland annat föreslagits att det pappersbaserade systemet med aktiebrev ersätts av att 

aktieboken ges en utökad funktion. Detta är enligt min mening en bristfällig lösning då det 

innebär alltför stora risker. Till exempel kan sägas att styrelsen i varje enskilt kupongbolag 

ansvarar för aktieboken vilket innebär en risk för att styrelsen manipulerar aktieboken i eget 

intresse. Ett annat alternativ till aktiebreven är att införa ett aktieägarregister vilket är det  

alternativet som förespråkas i detta arbete. Med ett sådant register slipper bolagen själva   

hantera aktiebrev och aktieböcker vilket är en stor fördel. Det innebär även ett starkare skydd 

för förvärvare av aktier och tredje män. Det kan även tilläggas att det i största allmänhet    

ligger i tiden att ställa om fokus från papper till digitalt och följa den europeiska utvecklingen 

som visar på ett successivt avskaffande av fysiska aktiebrev.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

I en proposition från 2014 behandlade regeringen frågor som syftade till att förenkla för    

aktiebolag i Sverige. Bland annat aktualiserades frågan kring det pappersbaserade systemet 

med aktiebrev för kupongbolag.1 En aktie kan idag bestå antingen av ett fysiskt papper eller 

en registrering i ett elektroniskt register. I ett flertal aktiebolagsutredningar sedan 1998 har det 

ifrågasatts huruvida det traditionella pappersbaserade systemet avseende aktier för kupong-

bolag motsvarar de moderna krav som ställs idag, eller om vi bör överge aktiebreven.2 Många 

företagare upplever idag att aktiebolagslagen är byråkratisk och ett hinder som tar tid och  

resurser från att utveckla sin verksamhet och affärsidé. 3 Det har föreslagits att systemet med 

fysiska aktiebrev avskaffas. I en utredning från 2009 nämns bland annat att  

”Hanteringen av aktiebreven är kostsam och tidskrävande och därmed administrativt     

betungande.”4 

Det råder dock tveksamheter kring huruvida den aktiebrevsreform som föreslagits och utretts 

verkligen skulle innebära en förenkling eller besparing för bolagen.  Systemet med aktiebrev 

har därför fått finnas kvar. 5  

 

Även i övriga Europa råder det delade meningar beträffande aktiebrevet och dess pappers-

baserade existens. I en artikel från 2012 talas det om ett motstånd till att avskaffa aktiebreven. 

Ett motstånd som cirkulerat i Europa i över 400 år och är särskilt starkt i Storbritannien.  

Samtidigt har många länder successivt avskaffat det pappersbaserade systemet med aktier, 

däribland Frankrike och Norge. 6  Mycket tyder på att utvecklingen går åt en fullständig    

digitalisering av aktieböcker och aktiebrev. Inte bara i Sverige utan även i övriga Europa. Det 

                                                
1Prop 2013/14:86 s. 1 
 Kupongbolag är inget begrepp som existerar i aktiebolagslagen utan där refereras de bolagen till ”bolag som 
inte är avstämningsbolag”. Begreppet kupongbolag förklaras vidare i avsnitt 2.4 
2 SOU 2001:1 s. 5-6 
3 Karlström, Anders, ”Byråkrati och pappersarbete hindrar mindre tillväxtbolag att växa”, Mynewsdesk, 5 
september 2013 
http://www.mynewsdesk.com/se/marginalen/pressreleases/byraakrati-och-pappersarbete-hindrar-mindre-
tillvaextbolag-att-vaexa-901225 
4 SOU 2009:34 
5 Prop 2013/14:86 s. 75 
6 Barker, Alex, “UK fights to keep share certificates”, Financial Times, 2 mars 2012 
http://www.ft.com/cms/s/0/18dca3be-6493-11e1-9aa1-00144feabdc0.html#axzz3amZOtdz5 
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intressanta för många aktiebolag är dels vad alternativet till aktiebrevet blir om det beslutas att 

användningen av det fysiska aktiebrevet ska upphöra. Men det är även av avgörande betydelse 

att resultatet i slutändan innebär en förenkling för aktieägare och aktiebolag i Sverige. En  

reform som ytterligare riskerar bidra till aktiebolagslagens komplexitet behövs inte. Det är 

viktigt att en övergång från ett system där aktiebrevet är bärare av en aktieägares rättigheter 

till ett papperslöst system analyseras och utvärderas noggrant för att minimera risken för rätts-

förluster för aktieägare och andra rättighetshavare. 

 

1.2 Syfte 

 

Detta examensarbete syftar till att behandla de alternativa lösningar som utretts i ett flertal 

förslag om att avskaffa och ersätta de fysiska aktiebreven. Särskilt med fokus på de för- och 

nackdelar som det befintliga systemet medför men även som en eventuell övergång till ett 

papperslöst system skulle innebära. Uppsatsen innehåller en internationell utblick i syfte att 

jämföra Sveriges utveckling i frågan med andra länder. Slutligen kommer de rättspolitiska 

aspekterna analyseras i syfte att se om det finns några politiska meningsskiljaktigheter i    

frågan.  

 

1.3 Problemformulering och frågeställningar 

 

Ett avskaffande av aktiebreven kräver en noggrann konsekvensanalys. Det är viktigt att en 

eventuell reform innebär en förenkling av aktiebolagslagen. I annat fall riskerar aktiebolaget 

som bolagsform att bli oattraktiv för bland annat aktieägare och investerare då lagstiftningen 

riskerar bli svårtillämplig. Den problematisering som följer i detta arbete kommer ta sin    

huvudsakliga utgångspunkt i frågeställningarna nedan.   

 

I. Vilka alternativ finns till aktiebreven och vilka är fördelarna och nackdelarna med 

övergången från ett pappersbaserat system till ett papperslöst system? 

 

II.  Hur ser det ut i övriga Europa och vad är skälen till att ingenting har skett i Sverige i 

jämförelse med till exempel Norge?  
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III.  Hur har den rättspolitiska debatten sett ut och finns det några politiska menings-

skiljaktigheter i frågan?  

 

1.4 Avgränsningar 

 

Denna uppsats har avgränsats på så sätt att den endast behandlar kupongbolag i Sverige. Detta 

eftersom avstämningsbolagens aktier redan digitaliserats hos Euroclear Sweden AB. En    

distinktion mellan kupong- och avstämningsbolag kommer dock göras i uppsatsens andra 

kapitel i syfte att klargöra skillnaden dem emellan. Även i den internationella utblicken redo-

görs endast för de små och medelstora företagen i syfte att göra en korrekt jämförelse med 

kupongbolag och de svenska reglerna för dessa. Den internationella utblicken har vidare   

avgränsats till att omfatta EU-rätt samt Tyskland, Storbritannien, Danmark, Norge och även 

Frankrike kortfattat. Även Indiens syn på saken sammanfattas kort då de frekvent lyft fram 

frågan om aktiebrevets existens de senaste åren. I övrigt motiveras avgränsningen av flera 

skäl. EU-rätten är enligt min uppfattning en självklar del i analysen eftersom Sverige är   

medlem i EU. I övrigt kan enbart sägas att antalet länder i jämförelsen måste begränsas av       

utrymmesskäl samtidigt som tillräckligt många länder måste analyseras för att kunna ge en 

rättvis och mångfacetterad bild. Valet av länder handlar till största del om att Sverige bör  

jämföras med länder som har en jämförbar bolagsform och en jämförbar lagstiftning. Till  

exempel så kännetecknas ett svenskt aktiebolag av att aktieägarna inte är personligt           

betalningsansvariga för bolagets förpliktelser och skulder.  

 

Det kan även kort sägas att sakrätten beretts stort utrymme i uppsatsen i diskussionen kring 

det papperslösa systemets för- och nackdelar. Sakrätten fyller en självklar funktion i alla   

situationer då det talas om köp, förvärv och upplåtelse av panträtt i egendom. I det här fallet 

gäller det överlåtelser och pantsättningar av aktier med eller utan aktiebrev. I övrigt kan också 

tilläggas att ämnet för denna uppsats hade kunnat angripas utifrån en mängd olika perspektiv 

så som till exempel ett historiskt-, miljörättsligt- eller ekobrottsperspektiv. Jag har dock valt 

att avgränsa uppsatsen till att handla om aktiebrevsreformen ur ett bolagsrättsligt perspektiv 

med fokus på aktiebolagen, aktieägarna, investerare och andra utomstående som på ett eller 

annat sätt har ett intresse i aktiebolagen.   
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1.5 Material och metod 

 

Detta arbete genomsyras av en traditionell juridisk arbetsmetod där jag, med hjälp av bland 

annat lagstiftning, förarbeten, praxis och litteratur, identifierat, strukturerat och analyserat de 

problem som aktiebrevsreformen aktualiserar. Det material som till stor del ligger till grund 

för undersökningen i denna uppsats är främst de utredningar och propositioner som lagts fram 

avseende aktiebrevsreformen. Det rör sig om tre utredningar och två propositioner. Dels den 

så kallade bulvanutredningen från 1998 där regeringen förordnade justitierådet Johan Munck 

som särskild utredare i syfte att undersöka om det fanns skäl att införa ett aktieägarregister för 

kupongbolag likt det som finns för avstämningsbolag. Den andra utredningen kom 2001 där 

regeringen uppdrog åt aktiebolagskommittén att utarbeta ett förslag till författnings-

bestämmelser över aktieägarregister för kupongbolag. Några år senare förordnade regeringen 

åt professor Carl Svernlöv att lämna förslag på ändringar som skulle förenkla för aktiebolag. I 

denna tredje utredning som kom 2009 behandlades avskaffandet av aktiebrev som en del i den 

målsättningen. De två propositionerna som regeringen överlämnat till riksdagen och som tar 

upp frågan om avskaffandet av aktiebrev är propositionen från 2005 där förslag till en ny  

aktiebolagslag lämnades samt en proposition från 2014 där en del förslag till förenklingar för 

aktiebolag behandlades.  

 

I övrigt har även en utredning från 2015 studerats som behandlar problematiken kring 

huruvida traditionskravet bör slopas. Denna utredning anses högst relevant för arbetet då  

traditionskravet även ligger till grund för överlåtelse och pantsättning av aktier. Även andra 

källor har analyserats så som remissammanställningen till aktiebolagskommitténs utredning. 

Remissinstansernas yttrande i frågan anses vara av stor vikt i syftet att se hur reformen skulle 

tas emot av samhället. Även lagtext, doktrin, artiklar och praxis har i viss utsträckning       

studerats. Den praxis som använts är rättsfall från både Hovrätten och Högsta domstolen. 

Praxis från Hovrätten har visserligen inte samma prejudikatvärde som de från Högsta       

domstolen men anses likväl vara av intresse för uppsatsen. I syftet att göra en internationell 

utblick har även EU-rätten analyserats översiktligt samt även nordisk rätt i större utsträckning 

på grund av den nordiska rättslikheten. Även det tyska, brittiska och franska rättsläget har  

kommenterats kort.   
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1.6 Disposition 

 

Uppsatsen disponeras på så sätt att kapitel två inledningsvis består av en kort historik för att 

läsaren ska få en bakgrund till aktiebrevets uppkomst. I detta kapitel kommer även redogöras 

för grundläggande terminologi avseende relevanta delar i aktiebolagsrätten och sakrätten. 

Även en del i första frågan i problemformuleringen besvaras kort. Det vill säga de alternativa 

lösningar som presenteras som tänkbara ersättare till det pappersbaserade systemet med aktie-

brev. Det tredje kapitlet innehåller en internationell utblick i syfte att göra en jämförelse   

mellan Sverige och övriga Europa avseende aktiebrev eller avsaknaden av sådana. Kapitel 

fyra tar upp det nuvarande systemet med aktiebrev och den kritik som riktats mot detta. I  

anslutning till detta presenteras de alternativ som finns till aktiebrevet och de problem       

respektive lättnader som aktualiseras med respektive lösning. Uppsatsens femte kapitel består 

av en problematisering kring ett eventuellt genomförande av aktiebrevsreformen ur ett sak-

rättsligt perspektiv. Kapitel sex består av en kort rättspolitisk analys för att se om det i      

Sveriges riksdag fick några politiska meningsskiljaktigheter avseende det pappersbaserade 

systemet med aktiebrev. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande reflektion där de       

viktigaste slutsatserna lyfts fram samt en diskussion om huruvida aktiebrevsreformen bör  

genomföras eller inte. 
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2 Bakgrund och terminologi 

2.1 Kort historik 

 

De äldsta aktiebolagen bildades under romartiden och det äldsta bevarade aktiebrevet utgavs 

av Amsterdams Bank under 1600- talet. Det första svenska aktiebrevet trycktes 1728 till ett 

bolag vid namn ”Sill- och Cabilious Fiskeriet” och utgavs av Ahlingsåhs Manufactur Werk. 

Även andra bolag kom under 1700- talet att inneha aktiebrev som ägarbevis. Historiska aktie-

brev innehöll, förutom uppgifter om bolagets bildande, namnen på stiftarna och antalet      

andelar, även utsmyckningar i form av bilder på företaget och företagets verksamhet.7 

”Aktiebreven speglar verkligen hela det svenska näringslivets utveckling i landet.” 8    

Under första hälften av 1800- talet grundades flera aktiebolag vars ändamål var allmännyttiga 

och främst bestod av brobyggen och kanal- och hamndrift.  9 Den rättsliga ställningen för 

dessa aktiebolag var dock oklar vilket resulterade i den första svenska lagen om aktiebolag 

som kom 1848. Under den andra hälften av 1800- talet ökade antalet aktiebolag vilket även 

innebar att aktiebreven blev fler. Det var dock först 1910 som det tillkom regler och krav om 

aktiebok och i samband med 1936 års skuldebrevslag infördes i aktiebolagslagen även      

bestämmelser om godtrosförvärv av aktier.10  

 

2.2 Aktier, aktiebrev och aktiebok 

 

En aktie är en andelsrätt i ett aktiebolag och innehavaren av aktier brukar därför sägas ha en 

del i den förmögenhetsmassa som aktiebolaget utgör.11 Aktier kan enligt den nuvarande    

aktiebolagslagen i princip överlåtas och förvärvas fritt med undantag för de förbehåll som 

anges i bolagsordningen.12  

 

                                                
7 Myntkabinettet, “Historiska aktiebrev” 
http://www.myntkabinettet.se/fakta/foremalsfakta/aktier 
8 Myntkabinettet, “Historiska aktiebrev” 
http://www.myntkabinettet.se/fakta/foremalsfakta/aktier 
9 Myntkabinettet, “Historiska aktiebrev” 
http://www.myntkabinettet.se/fakta/foremalsfakta/aktier 
10 SOU 1971:15 s. 81-83 
11 Sandström, Torsten, ”Svensk aktiebolagsrätt”, s. 146 
12 4 kap 7 § ABL 
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Aktiebrev är värdepapper och är bärare av de rättigheter som följer av ett aktieinnehav.     

Aktiebrev är i nuläget av stor betydelse för kupongbolag när det gäller att fastslå vem som är 

ägare till en aktie. 13 Om en aktieägare begär det ska bolaget utfärda aktiebrev för aktieägarens 

aktier i form av ett numrerat och individuellt aktiebrev.14 Det är alltså inte obligatoriskt att 

utfärda aktiebrev. Aktiebrevet är aktieägarens bevis om en eller flera aktier som utfärdats av 

bolaget.15 Aktiebrev i form av ett pappersbaserat system omfattade alla svenska aktiebolag 

fram till 1970-talet då avstämningsbolagen övergick till ett papperslöst aktiesystem.          

Anledningen var de stora kostnaderna och det krångel som det innebar att manuellt hantera 

varje enskild aktieöverlåtelse. Kupongbolag däremot tillhör fortfarande än idag ordningen 

med det pappersbaserade systemet. Det systemet har ansetts vara ett mer kostnadseffektivt 

alternativ för aktiebolag med få aktieägare.16  

 

Ett aktiebolag måste inneha en aktiebok. En aktiebok innehåller uppgifter om aktier och    

aktieägare och ligger till grund för aktieägarnas utövande av rättigheter gentemot bolaget. En 

aktiebok syftar också till att ge bolaget, aktieägarna och utomstående information om ägar-

förhållandena i bolaget.17 En aktiebok skall, enligt aktiebolagslagen, föras med automatiserad 

behandling. Undantag ges för kupongbolag som får föra aktiebok i bunden bok eller lösblads- 

eller kortsystem under förutsättning att det förs på ett betryggande sätt. 18 Med betryggande 

sätt avses att aktieboken måste föras så att den inte på ett enkelt sätt kan ändras av någon  

obehörig. 19 I kupongbolag är det styrelsen som ansvarar för att aktieboken förs, bevaras och 

hålls tillgänglig på det sätt som aktiebolagslagen kräver.20  Denna skyldighet är straff-

sanktionerad i aktiebolagslagen. Underlåter styrelsen uppsåtligen eller av oaktsamhet att föra 

aktiebok eller hålla aktiebok tillgänglig kan denna ådömas böter eller fängelse i högst ett år.21  

”Det anses vara ett stort allmänintresse att aktieboken förs på ett korrekt sätt liksom att 

den hålls tillgänglig för allmänheten.” 22  

Om aktieboken inte förs på ett korrekt sätt kan detta få konsekvenser för aktieägare och andra 

berörda. Ett exempel är att styrelsen vägrar att föra in en aktieägare i boken när denna begärt 

                                                
13 SOU 2001:1 s. 93 
14 6 kap 1-2 §§ ABL 
15 Johansson, Svante, ”Svensk associationsrätt i huvuddrag”, s. 294 
16 Sandström, Torsten, ”Svensk aktiebolagsrätt”, s. 146 
17 5 kap 1 § ABL 
18 5 kap 2 § ABL 
19 Andersson, Sten m.fl., ”Aktiebolagslagen. En kommentar”, 5 kap 2§ ABL avsnitt 1  
20 5 kap 7 § ABL 
21 30 kap 1 § ABL 
22 Andersson, Sten m.fl., ”Aktiebolagslagen. En kommentar”, 30 kap 1 § ABL avsnitt 3 
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det eller vägrar ge ut information till aktieägare om aktiebokens innehåll. 23 I aktiebolagslagen 

uttrycks det att den som förvärvat en aktie, i fall där aktiebrev inte utfärdats, inte får utöva de 

rättigheter gentemot bolaget som aktierna ger förrän han eller hon är införd i aktieboken. 24 En 

aktieägare kan då till exempel inte ta emot vinstutdelning. 25 Har aktiebrev utfärdats får dock 

aktieägaren utöva de rättigheter som anges i 38 § genom att enbart visa upp aktiebrevet trots 

att denna inte är införd i aktieboken. 26 Innan styrelsen för in en ny ägare i aktieboken så 

måste den nya ägaren styrka sitt aktieförvärv vilket vanligtvis sker genom ett uppvisande av 

aktiebrevet. 27  

 

2.3 Ett papperslöst system  

 

I dagsläget tillämpas ett pappersbaserat system med aktiebrev och aktiebok för de aktiebolag i 

Sverige som inte är avstämningsbolag. Det har i tre olika utredningar lämnats förslag till   

alternativa lösningar som skulle kunna ersätta aktiebreven. I en utredning från 1998 utredde 

Johan Munck huruvida det fanns skäl att införa ett aktieägarregister även för kupongbolag. En 

anteckning i ett sådant register skulle i så fall vara en förutsättning för ett giltigt aktieförvärv. 

Det skulle bli en övergång till en papperslös ordning enligt vilken inte längre aktiebrev blir 

bärare av aktierättigheterna. I en senare utredning från 2009 fick Carl Svernlöv i uppdrag att 

bland annat utreda hur ett papperslöst system bör utformas om aktiebreven avskaffas. Hans 

förslag var istället att det är anteckningarna i aktieboken som ska vara rättsgrundande och 

ersätta pappersdokumentens funktioner. 28 Detta skulle innebära att anteckningarna i aktie-

boken ersätter själva överlämnandet av aktiebrevet. De ekonomiska rättigheterna som utövas 

genom att idag uppvisa aktiebrevet skulle med det systemet istället utövas av den som är   

införd i aktieboken. 

 

 

 

 

                                                
23 Andersson, Sten m.fl., ”Aktiebolagslagen. En kommentar”, 30 kap 1 § ABL avsnitt 3 
24 4 kap 37 § ABL 
25 4 kap 38 § p. 3 ABL 
26 4 kap 37 § ABL 
27 SOU 2001:1 s. 95 
28 SOU 2009:34 s. 190  
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2.4 Olika typer av aktiebolag 

 

I Sverige kan de som vill bedriva näringsverksamhet välja att göra så i form av antingen en 

enskild firma, ett handelsbolag eller ett aktiebolag. Aktiebolag är dock den enda bolagsformen 

där aktieägarna inte är personligt betalningsansvariga för bolagets förpliktelser. Innan 1995 

fanns endast en kategori av aktiebolag i Sverige. För stora och små aktiebolag gällde samma 

regler i aktiebolagslagen. Vid Sveriges inträde i EU 1995 ställdes krav på Sverige genom art. 

6 i EU:s andra bolagsdirektiv att bolag skulle ha ett minsta aktiekapital på minst 25 000 euro. 

En så pass kraftig höjning som det innebar att gå från 50 000 kronor till cirka 300 000 kronor 

ansågs inte önskvärd i Sverige. 29  Istället beslutades att en distinktion skulle göras mellan 

aktiebolag med en spridd respektive begränsad ägarkrets. Ett svenskt aktiebolag kan därför 

sedan 1995 delas in i privata och publika aktiebolag.30 Majoriteten av de cirka 400 000 aktie-

bolag som finns i Sverige är så kallade privata aktiebolag. Kännetecknande för denna typ av 

aktiebolag är enligt 1 kap 5 § ABL att kravet på minsta aktiekapital är 50 000 kronor samt att 

aktierna, enligt 7-8 §§, inte ska utbjudas genom annonsering eller handlas på börs.31 Endast 

cirka 1200 av de 400 000 aktiebolag som finn i Sverige är publika. Ett publikt aktiebolag ska 

enligt 1 kap 2 § ABL ha ett aktiekapital som överstiger 500 000 kronor. Publika bolag har, till 

skillnad från privata, rätt att erbjuda sina aktier på den öppna marknaden, antingen på börs 

eller genom massiv annonsering, och därmed skaffa kapital.32  

 

I en äldre utredning från 1971 konstaterades att ett flertal bestämmelser i aktiebolagslagen 

innehåller särregler för de bolag som tillhör ett nytt system där aktiebok, aktiebrevsregister 

samt distributionen av utdelning och emissionsbevis handhas av en värdepapperscentral. 33   

”Därmed uppstår behov av en beteckning på dessa bolag. Detta gäller för övrigt ej endast 

för lagtextekonomins skull. Uppenbarligen behövs även i det allmänna språkbruket en 

lämplig beteckning på sådana bolag.” 34  

Utredningen bestämde sig därmed för termen avstämningsbolag av den anledningen att     

avstämning var ett centralt begrepp i det nya systemet.35 Avstämningsbolag är alltså bolag 

                                                
29 Johansson, Svante, ”Svensk associationsrätt i huvuddrag”, s. 45 
30 1 kap 2 § ABL och Sandström, Torsten, ”Svensk aktiebolagsrätt”, s. 57 
31 Sandström, Torsten, ”Svensk aktiebolagsrätt”, s. 58 
32 Sandström, Torsten, ”Svensk aktiebolagsrätt”, s. 59 och Johansson, Svante, ”Svensk associationsrätt i huvud-
drag”, s. 46 
33 SOU 1971:15 s. 154 
34 SOU 1971:15 s. 154 
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vars aktier inte finns i pappersform utan i en databas hos Euroclear Sweden.36 Bolags-

ordningen ska innehålla ett så kallat avstämningsförbehåll som innebär att bolagets aktier 

skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen om kontoföring av finansiella 

instrument.37 

 

Det stora antalet aktiebolag som inte är avstämningsbolag brukar kallas kupongbolag.       

Kupongbolag är inget begrepp som existerar i aktiebolagslagen utan där refereras de bolagen 

till ”bolag som inte är avstämningsbolag”.38 Kupongbolag är med andra ord de aktiebolag 

som inte har ett avstämningsförbehåll i bolagsordningen. I kupongbolag är det enligt 5 kap 7 

§ ABL, till skillnad från avstämningsbolagen, styrelsen som är ansvarig för att aktieboken 

förs, bevaras och hålls tillgänglig.  

 

2.5 Sakrättsliga moment och sakrättsligt skydd avseende aktier 

 

Något förenklat kan sägas att sakrättsliga moment avser de rekvisit som behöver vara upp-

fyllda för att förvärvare eller panthavare skall få en sakrättsligt skyddad äganderätt eller 

panträtt. Förvärvaren blir då skyddad gentemot överlåtarens eller pantsättarens borgenärer 

eller en annan förvärvare eller panthavare som har anspråk på samma egendom. 39 Inom 

sakrätten sätts ofta likhetstecken mellan överlåtelse av äganderätt och upplåtelse av panträtt.40 

Detta är inte utan undantag men kommer vara den huvudsakliga utgångspunkten i denna  

uppsats.  

 

De bestämmelser som finns om godtrosförvärv vid försäljning av aktier återfinns i 3 kap 6 § 

ABL som hänvisar till 13, 14 och 22 §§ SkbrL. Av dessa bestämmelser följer en del allmänna 

förutsättningar som krävs för att godtrosförvärv av aktier ska ske. I ett rättsfall från 2004  

konstaterar hovrätten att det inledningsvis finns krav på formell legitimation där säljaren av 

aktierna måste vara införd som ägare till aktierna i aktieboken. Vidare krävs att säljaren har 

aktiebreven i sin besittning samt att aktiebreven överlämnas eller traderas till köparen. Kravet 

på tradition handlar om att förvärvaren blir sakrättsligt skyddad då denna får egendom i sin 

                                                                                                                                                   
35 SOU 1971:15 s. 152-154 
36 Sandström, Torsten, ”Svensk aktiebolagsrätt”, s. 60 
37 1 kap 10 § ABL 
38 Se t.ex. 4 kap 8 § och 5 kap 5 § ABL 
39 Henriksson, Per ”Sakrättsliga moment och deras sakrättsliga konsekvenser”, s. 27 
40 Millqvist, Göran, ”Sakrättens grunder”, s. 181 
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besittning. Detta innebär mer specifikt att det ska ske ett rådighetsavskärande som inte ska 

vara tillfälligt. 41  Enligt ett rättsfall från Högsta domstolen bör även andra moment tilläggas 

betydelse. Ett krav på publicitet, det vill säga att överlåtelsen eller pantsättningen blir synlig 

för tredje man, anses också ha betydelse, framförallt i små aktiebolag.42 Per Henriksson menar 

dock i sin avhandling att det är oklart om publicitetskravet är ett krav för att tradition ska ha 

skett enligt svensk rätt. 43 Det uppställs även krav på god tro, det vill säga att köparen inte 

visste att säljaren saknade rätt att överlåta aktierna och att säljaren inte åsidosatt den           

aktsamhet som efter omständigheterna skäligen borde iakttagas.  

 

Hovrätten menar att traditionsprincipen behövs vid omsättningen av aktier.  

”De uppställa reglerna motiveras främst av intresset för tryggheten i omsättningen. Om 

reglerna om godtrosförvärv inte fanns skulle köparen alltid vara tvungen att göra en      

besvärlig undersökning om säljaren var rätt ägare, med risk för att så ändock inte var   

fallet.”  44 

Torsten Sandström ansluter sig till detta och menar att bevarandet av aktier som intressant 

affärsobjekt förutsätter att det finns sakrättsliga regler som skyddar en förvärvares rätt till 

aktier i förhållande till en tredje man. 45 Svante Johansson skriver att aktiebrevet vid aktie-

överlåtelser och pantsättningar har gjorts till löpande värdepapper för att möjliggöra snabbhet 

och säkerhet. 46  Den som innehar ett aktiebrev och är införd som ägare i aktieboken skall då 

likställas med den som enligt 13 § SkbrL har rätt att göra skuldebrevet gällande. Sakrättsligt 

skydd vid aktieöverlåtelser och pantsättning av aktier uppnås med andra ord genom tradition 

av det fysiska aktiebrevet. Den som förvärvar en aktie i ett kupongbolag måste därmed se till 

att få aktiebrevet i sin besittning. Frågan blir dock hur aktieöverlåtelser och pantsättning av 

aktier bör hanteras sakrättsligt i situationer då tradition av ett fysiskt aktiebrev inte är möjligt. 

Det kan vara så att ett aktiebrev inte utfärdats, förkommit av någon anledning eller genom 

lagstiftning i framtiden avskaffas.  

 

Denuntiationsprincipen är, till skillnad från traditionsprincipen, inte lagstadgad i aktie-

bolagslagen utan återfinns i 31 § SkbrL. Principen innebär att överlåtaren eller förvärvaren 
                                                
41 Henriksson, Per ”Sakrättsliga moment och deras sakrättsliga konsekvenser”, s. 79 
42 NJA 2000:13 
43 Henriksson, Per ”Sakrättsliga moment och deras sakrättsliga konsekvenser”, s. 81 
Se även NJA 2007:52 där HD menar att ett publicitetskrav medför gränsdragningsproblem 
44 RH 2004:77 
45 Sandström, Torsten, ”Svensk aktiebolagsrätt”, s. 153 
46 Johansson, Svante, ”Svensk associationsrätt i huvuddrag”, s. 295 
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underrättar en tredje man om att en överlåtelse eller pantsättning har skett. 47 Det finns inga 

formkrav för hur denuntiation bör ske men i bevishänseende anses det lämpligt att tredje man 

bekräftar mottagandet av denuntiationen. 48  Denuntiationsprincipen är en viktig                

kompletteringsregel för borgenärsskydd vid överlåtelse av lös egendom och knyter viktiga 

rättsverkningar till ett enkelt meddelande om att vissa förändringar har skett. 49 Principen om 

denuntiation eller underrättelse anses analogt tillämplig på fordringar där något skriftligt 

skuldebrev inte utfärdats.  

”En i skuldebrevslagen införd regel av ifrågavarande innebörd kan nämligen motses bliva 

i praxis tillämpad även när det gäller fordran som icke blivit fixerad i skriftlig handling” 50 

Eftersom aktiebrev går att likställa med löpande skuldebrev är frågan om en analog           

tillämpning av 31 § SkbrL avseende denuntiationsprincipen kan tillämpas vid överlåtelse och 

pantsättning av aktier i fall då aktiebrev inte utfärdats. Denna problematik utvecklas i kapitel 

5.2.  

 

I ett papperslöst system där inga fysiska dokument kan innehas genom besittning kan en   

ägares innehav då istället finnas representerat som en registeruppgift i ett register. 51 Ett     

registreringsförfarande innebär att den registrerade transaktionen synliggörs och att            

förfogandelegitimationen avskärs. Överlåtaren kan då efter registreringen inte längre pantsätta 

eller överlåta samma egendom på nytt.52 Göran Millqvist skriver att eftersom en aktie nu för 

tiden sällan är ett fysiskt papper utan oftare endast en registrering i ett elektroniskt register så 

kompletteras aktiebolagslagen av lagen om kontoföring av finansiella instrument. När det 

fysiska dokumentet är bärare av aktien så uppnår innehavaren av aktiebrevet sakrättsligt 

skydd genom att inneha dokumentet. Men när utvecklingen nu innebär en övergång från   

fysiska aktiebrev till papperslösa aktier så måste innehavet av det fysiska aktiebrevet ersättas 

med registeruppgifter. 53 

 

                                                
47 Walin, Gösta & Herre, Johnny, ”Lagen om skuldebrev m.m. En kommentar”, avsnitt 4.7.1  
48 Henriksson, Per ”Sakrättsliga moment och deras sakrättsliga konsekvenser”, s. 85 
49 Millqvist, Göran, ”Sakrättens grunder”, s. 156-157 
50 SOU 1935:14 s. 117 
51 Millqvist, Göran, ”Sakrättens grunder”, s. 154 
52 Henriksson, Per ”Sakrättsliga moment och deras sakrättsliga konsekvenser”, s. 92 
53 Millqvist, Göran, ”Sakrättens grunder”, s. 84 
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God tro hos förvärvaren är ett sakrättsligt skydd som läker eventuella brister i överlåtarens 

överlåtelsekedja. Detta uttrycks i 14 § SkbrL som att förvärvaren, även om överlåtaren inte 

var behörig att överlåta eller pantsätta skuldebrevet, är  

”Ändock avsedd för rätt borgenär, utan så att han visste att den andre ej ägde överlåta 

handlingen, eller han åsidosatt den aktsamhet som, efter omständigheterna, skäligen bort 

iakttagas.” 54  

Det handlar alltså om att förvärvaren inte visste att överlåtaren inte ägde överlåta handlingen 

och inte heller åsidosatt den aktsamhet som skäligen borde iakttas. Skuldebrevslagens regler 

skyddar en godtroende förvärvare under förutsättning att överlåtaren kan åberopa en korrekt 

och sammanhängande kedja av överlåtelser. Huruvida tidigare överlåtelser är äkta och giltiga 

är förvärvaren inte skyldig att ta reda på. 55 Den som i god tro förvärvar en aktie behöver inte 

kräva att aktiebrevet skall åtföljas av handlingar som fyller ut en eventuell lucka i överlåtelse-

kedjan. Det ankommer på bolaget att pröva om ett giltigt förvärv skett när förvärvaren hos 

bolaget begär att få bli införd i aktieboken. 56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
54 14 § SkbrL  
55 SOU 1971:15 s. 152-154 
56 Walin, Gösta & Herre, Johnny, ”Lagen om skuldebrev m.m. En kommentar”, avsnitt 3.6.4 
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3 Internationell utblick 

 

Det är viktigt att undersöka om svensk aktiebolagslag innehåller krav eller förbud av olika 

slag som inte finns i andra jämförbara länder för att se så att den svenska aktiebolagslagen står 

sig internationellt. Denna jämförelse är viktig för att överväga om anpassningar kan ske i den 

svenska aktiebolagslagen. 57  Svensk aktiebolagslagstiftning har ständigt utvecklats och      

ändrats i takt med att andra europeiska länder ändrat och justerat sin aktiebolagslagstiftning. I 

en proposition till den äldre aktiebolagslagen från 1948 konstaterades att behov av ny aktie-

bolagslagstiftning sällan framträder endast i Sverige.  

”Att en reformering av aktiebolagslagstiftningen sålunda kommit att äga rum nästan sam-

tidigt i flera länder är beroende på liknande erfarenheter inom de olika staterna.” 58 

I en utredning från 2015 konstaterade lösöreköpskommittén att detta bör vara en utgångs-

punkt. De svenska reglerna bör inte avvika från vad som gäller i andra länder med tanke på de 

konkurrensnackdelar som annars kan föreligga. 59  Det är av denna anledning viktigt att göra 

en internationell utblick i syfte att se så att Sveriges utveckling är i linje med andra europeiska 

länder. 

 

Ett antal avgöranden från EU-domstolen innebär en rätt att starta och driva bolag i vilken 

medlemsstat som helst. Det pågår även ett arbete inom EU och flera medlemsstater att       

förenkla den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen i syfte att stimulera företagandet. 60 SPE- bo-

lag61 ingår i ett åtgärdspaket, Small Business Act, som utformats i Europa för små och medel-

stora företag där syftet är att underlätta för små och medelstora företag att bedriva affärs-

verksamhet på den inre marknaden.62 Enligt artikel 14 i förslaget ska alla aktieägare registre-

ras i en aktieägarförteckning som fungerar som bevis på aktieinnehav. Aktieägare eller tredje 

man ska på begäran kunna kontrollera förteckningen. Eftersom småföretag ofta behöver  

långsiktiga ekonomiska och personliga åtaganden bör de fritt kunna bestämma vilka förfaran-

den som tillämpas om aktierna överlåts samt eventuella begränsningar av en sådan           

överlåtelse. Varje överlåtelse av aktier får, enligt artikel 16, rättsverkan gentemot              

                                                
57 SOU 2009:34 s. 154 
58 Prop 1944:5 s. 120 
59 SOU 2015:18 s. 90 
60 SOU 2009:34 s. 154 
61 Stadgan för ett europeiskt privat aktiebolag (Societas Privata Europaea) 
62 KOM (2008) 396 slutlig s. 2 
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SPE-bolaget den dag som aktieägaren anmäler överlåtelsen till SPE-bolaget, och gentemot 

tredje man, den dag som aktieägaren upptas i aktieägarförteckningen. Bolaget ska utan dröjs-

mål uppta aktieägaren i förteckningen under förutsättning att överlåtelsen skett i enlighet med 

bolagsordningen och att aktieägaren lämnar in bevis på laglig äganderätt till aktierna.63    

 

Europakommissionen har efter många års debatt föreslagit att fysiska aktiebrev successivt ska 

avskaffas genom en så kallad ”Dematerialisation” plan. Enligt detta koncept ska aktiebrev 

försvinna och ersättas av ett elektroniskt register innan år 2018.  

”After years of debate on the issue, the European Commission is to propose measures to 

phase out the use of paper, with the aim of making Europe´s system for settling trades 

more efficient, cheaper and safer.”64 

Konceptet “Dematerialisation”, eller “Demat” som det förkortas, har även introducerats på 

den indiska finansmarknaden. I syfte att minska de risker som är förknippade med aktie-

handeln i pappersformat har fysiska aktiebrev successivt omvandlats till ett elektroniskt    

format. Enligt en av de ledande webbplatserna for privatekonomi i Indien har Indiens        

användning av Demat systemet varit mycket framgångsrikt.65 I slutet av 2014 ska fysiska  

aktiebrev helt ha eliminerats från den indiska marknaden men ett problem lyfts fram som är 

bekant.  

 ”I doubt if any section of the market will be opposed to the idea. In my opinion, the    

transition will be smooth; the only hurdle will be in the case of companies that no longer 

function or have no trading activity.”66 

 

Tysklands motsvarighet till de små och medelstora aktiebolag som vi i Sverige kallar för   

privata aktiebolag, är ’Gesellschaft mit beschränkter Haftung’ (GmbH). Regelverket för 

GmbH innehåller inga aktiebrev eller liknande dokument utan istället finns en ägarlista i ett 

handelsregister som förs av den domstol där bolaget har sitt säte. Det är geschäftsführer67 i 

varje enskilt bolag som ansvarar för att en lista med samtliga aktieägare ges in till handels-

                                                
63 KOM (2008) 396 slutlig s. 20-21 
64 Barker, Alex, “UK fights to keep share certificates”, Financial Times, 2 mars 2012 
http://www.ft.com/cms/s/0/18dca3be-6493-11e1-9aa1-00144feabdc0.html#axzz3amZOtdz5 
65 Singh, Bimlesh, “What is dematerialisation of shares”, InvestmentYogi, 25 juli 2013 
http://www.investmentyogi.com/what-is-dematerialisation-of-shares/ 
66 Pyasi, Jayshree, “All shares to be in demat form”, Business Standard, 16 juli 2014 
http://www.business-standard.com/article/markets/all-shares-to-be-in-demat-form-114071601181_1.html 
67 På svenska ”verkställande direktör” eller ”VD” 
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registret när bolaget bildas samt att listan uppdateras då förändringar sker i ägarkretsen.   

Handelsregistret innehåller dock inte information om huruvida aktier är belastade med      

rättigheter som till exempel pant. Sådana uppgifter är inte offentligt tillgängliga. 68 

 

I Storbritannien är motsvarigheten till privata aktiebolag i Sverige de så kallade ”private   

limited liability companies” (Ltd). Varje Ltd ansvarar för att föra ett aktieägarregister med 

information om bolaget och dess aktieägare. Bolaget rapporterar årligen till en registrerings-

myndighet med uppgifter om aktieägarna i bolaget. 69 I Storbritannien utfärdas även aktiebrev 

i bolag som inte är anslutna till en värdepapperscentral. 70  Vid överlåtelse av aktier ska en 

blankett för aktieöverlåtelser tillsammans med aktiebrevet överlämnas till förvärvaren som 

sedan skickar in dessa till bolaget. Förvärvaren ska därefter upptas i bolagets aktieägarregister 

för att överlåtelsen ska bli giltig och få rättslig effekt.71 Storbritannien är starka motståndare 

till att avskaffa aktiebreven och menar bland annat att  

”While accepting there are some advantages to a more streamlined system, British        

diplomats are arguing the transitional costs are not worth the benefits and will pose an 

unnecessary regulatory burden.” 72 

De menar också att det inte finns något att vinna på att tvinga fram en aktiebrevsreform.   

”There is not much benefit to a forced march. If you really love the security of having a 

paper share, you’re unlikely to be trading very often.” 73 

 

Den danska motsvarigheten till det privata aktiebolaget heter ”anpartsselskab” (APS) och 

regleras i selskabsloven. Aktiebokens motsvarighet är en anpartshavarförteckning som heter 

”ejerbog”  där aktieägare och dess innehav anges. 74 Sakrättsligt skydd vid aktieöverlåtelser 

och pantsättning av aktier uppnås genom denuntiation till bolaget. Underrättelse till bolaget 

ska ske senast två veckor efter att överlåtelsen eller pantsättningen ägt rum och bolagets    

ledning är sedermera skyldiga att föra in ändringen i anpartshavarförteckningen. Att aktie-

innehavet registreras i anpartsförteckningen är således avgörande för de förvaltningsmässiga 

                                                
68 www.handelsregister.de 
69 CA 2006 sec 113-114 
70 CA 2006 sec 768 
71 CA 2006 sec 770-771 
72 Barker, Alex, “UK fights to keep share certificates”, Financial Times, 2 mars 2012 
http://www.ft.com/cms/s/0/18dca3be-6493-11e1-9aa1-00144feabdc0.html#axzz3amZOtdz5 
73 Barker, Alex, “UK fights to keep share certificates”, Financial Times, 2 mars 2012 
http://www.ft.com/cms/s/0/18dca3be-6493-11e1-9aa1-00144feabdc0.html#axzz3amZOtdz5 
74 50 § Selskabsloven 
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och ekonomiska rättigheterna.  75 I selskabsloven finns inga bestämmelser om fysiska aktie-

brev för de privata små- och medelstora företagen. För aktieselskab (A/S) däremot, det vill 

säga motsvarigheten till svenska publika bolag, finns enligt selskabsloven möjlighet att     

utfärda aktiebrev om aktieägare begär det. 76 I ett betänkande från 2008 konstaterades att   

utfärdandet av pappersaktier är kostnadskrävande och administrativt betungande för bolagen. 

Det föreslogs att aktiebreven avskaffas och istället framhävdes systemet med registrering i en 

värdepapperscentral eller förande av aktiebok som mer fördelaktiga och betryggande         

alternativ för aktieägarna. 

”Det er udvalgets opfattelse at udviklingen er gået i ritning af at afskaffe aktiebreve, og at 

muligheten og behovet for utstedelse af aktiebreve må antagas at være af begrænset 

værdi.77  

 

Den norska bolagsformen för små- och medelstora företag är ”aksjeselskap” (AS). Ett      

aksjeselskap kan välja att antingen registrera bolagets aktier hos en värdepapperscentral eller 

att själva föra aktiebok över aktierna. 78 I norsk aktiebolagslagstiftning har tidigare funnits      

bestämmelser om aktiebrev men dessa avskaffades år 2000 då det tidigare systemet var     

förenat med en hel del olägenheter. Aktiebrev förkom ofta vilket innebar svårigheter för    

aktieägarna att utöva sina rättigheter. Systemet gjorde det även svårt att veta vilka som var 

aktieägare och därmed hade rätt att delta i bolagsstämma. Mot detta vägdes det fysiska aktie-

brevets roll i en effektiv omsättning av aktier men eftersom aktier i små bolag relativt sällan 

byter ägare så var detta ett argument som endast fick betydelse för de mellanstora aktie-

bolagen. För att bolag och aktieägare skulle få möjlighet att anpassa sig till de nya reglerna 

gällde en övergångsperiod om ett år. 79   

”Övergången från ett pappersbaserat till ett papperslöst system har i Norge inte uppfattats 

medföra några särskilda problem utan i stället som en förenkling.” 80 

I och med aktiebrevets avskaffande i Norge fick aktieboken en större betydelse. Styrelsen i 

bolaget ansvarar för att aktieboken förs på ett betryggande och korrekt vis. Aktieboken ska till 

exempel innehålla uppgifter om aktieägare och aktieinnehav samt eventuella panträtter.     

                                                
75 53 § Selskabsloven 
76 54 § Selskabsloven 
77 Betænkning nr. 1498 s. 179-180 
78 4-2 § och 4-4 § aksjeloven  
79 Ot.prp. nr. 36 (1993-94) s. 94-96, Ot.prp. nr. 23 (1996-97) avsnitt 8 och NOU 1996:3 avsnitt 8.2 
80 SOU 2009:34 s. 183 
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Bolaget ska bevara upplysningar om tidigare aktieägare i minst tio år. 81 Vid aktieöverlåtelser 

och pantsättningar ska förvärvaren eller panthavaren underrätta bolaget om förvärvet.  

”Erververen av en aksje skal straks sende melding till selskapet om sitt aksjeeverv.” 82 

Det är alltså genom denuntiation till bolaget som förvärvaren uppnår sakrättsligt skydd.     

Bolaget för därefter in den nya ägaren i aktieboken och ger den nya aktieägare ett            

meddelande ett så kallat ”aksjebevis”, om att denna blivit införd i aktieboken. 83 I den 

svenska utredningen angående avskaffandet av aktiebrev är Norge förebilder och lyfts ofta 

fram som ett exempel på att det kan gå.     

”Om det är möjligt att i likhet med vad som skett i Norge övergå till ett papperslöst system 

i alla bolag skulle det underlätta inrättandet av ett centralt aktieägarregister.” 84   

Trots detta har den svenska regeringen vid två olika tillfällen avstått från att gå vidare med de 

förslag som lämnats om att avskaffa aktiebreven.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
81 4-5 §, 4-7 § och 4-8 § aksjeloven 
82 4-12 § aksjeloven 
83 4-9 § aksjeloven 
84 SOU 2000:1 s. 128 
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4 Aktiebrevsreformen 

 

I utredningen från 1998 utreds huruvida ett ägarregister skall ersätta det pappersbaserade  

systemet med aktiebrev och aktieböcker. 85 Aktiebolagskommittén ansluter sig till detta i   

deras utredning från 2001 och ställer frågan om det nuvarande systemet, på grund av de    

moderna krav som ställs idag, bör överges och ersättas med ett kontobaserat system som   

liknar det som idag finns för avstämningsbolag.86 Carl Svernlöv konstaterar att stor enighet 

råder om att det pappersbaserade systemet är föråldrat och att det är dags att avskaffa aktie-

breven. Det råder däremot skilda åsikter om hur ett sådant papperslöst system i sådana fall bör 

utformas.  Carl Svernlöv förespråkar i sin utredning från 2009 att aktieboken bör ges en     

utökad funktion87  Det finns även de som ifrågasätter behovet av en reform. Torsten         

Sandström skriver till exempel att 

”De allra flesta av dagens kupongbolag, hundratusentals fåmansbolag, har begränsad 

nytta av en reform. Aktiebrev har många gånger inte ens utgivits och aktier omsätts    

sparsamt.”88  

 

4.1 Ett pappersbaserat system med aktiebrev 

 

Den pappershantering som det nuvarande systemet med aktiebrev innebär är kostsam,       

administrativt betungande och tidskrävande. Frågan är också om aktiebrev verkligen fyller en 

funktion i ett samhälle som är så datoriserat som det svenska samhället är. Det finns med 

andra ord all anledning att diskutera om aktiebrev verkligen behövs. 89  

”På nära nog alla områden har det skett en snabb utveckling mot värdepapperslösa        

system. Det räcker med att erinra om att de bankböcker som ännu för några decennier   

sedan ansågs nödvändiga numera är ersatta med anteckningar i bankernas konto-

system.”90 

Föreningarna Svenskt näringsliv och Svenska Handelskammarförbundet är positiva till     

förslaget om att avskaffa aktiebreven. Värdepappersbaserade system är idag, enligt dem, 
                                                
85 SOU 1998:47 s. 18 
86 SOU 2001:1 s. 5-6 
87 SOU 2009:34 s. 188 
88 Sandström, Torsten, ”Svensk aktiebolagsrätt”, s. 158 
89 SOU 2001:1 s. 127 
90 SOU 2001:1 s. 127 
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föråldrade och överges successivt på allt fler områden. Organisationerna ser att reformen kan 

innebära avsevärda kostnadsbesparingar och att problem med det pappersbaserade systemet 

kan undvikas. 91 Även kronofogdemyndigheten inställer sig till detta. 

”KFM delar kommitténs uppfattning att avskaffande av aktiebreven ligger i tiden i vårt  

datoriserade samhälle och att nuvarande aktiehantering är betungande och kostnads-

krävande. Att ett papperslöst system fungerar väl har kunnat konstateras under en längre 

period beträffande avstämningsbolagen.” 92 

Enligt en undersökning som gjordes sommaren 2013 lägger småföretagare i snitt ner drygt en 

arbetsdag i veckan på byråkrati och pappersarbete. Nästan hälften av småföretagarna upplever 

att detta hindrar deras tillväxt. 93 Detta är ett stort problem som medför att mindre företag  

fortsätter att vara just små företag då de utsätts för en  

”Byråkratisk lavin i takt med att de växer.” 94 

I en artikel som publicerades 2015 talas det om att det i största allmänhet är läge att omgående 

ställa om fokus från papper till digitalt. Utvecklingen har gått i en rasande takt de senaste åren 

och företagare har inte längre råd att ignorera digitaliseringen. Det finns dock ett motstånd 

från många företag som är fast i det som fungerade tidigare. Detta beror förmodligen på    

bristande erfarenheter och att många inte är insatta i det nya sättet att tänka med digital      

innovation. 95 

 

Ett exempel på en tidskrävande olägenhet som den nuvarande regleringen innebär är lagen om 

dödande av förkommen handling som ger möjlighet att döda vissa handlingar. Förfarandet 

syftar till att ersätta handlingar som förstörts eller förkommit. Lagen är enligt 2 § tillämplig på 

aktiebrev och den som således förlorat ett aktiebrev eller fått ett aktiebrev förstört kan enligt 3 

§ få handlingen dödad.96 I situationer där utfärdade aktiebrev på ett eller annat sätt försvunnit 

                                                
91 Ju 2001/220/L1 s. 126 
92 Ju 2001/220/L1 s. 134 
93 Karlström, Anders, ”Byråkrati och pappersarbete hindrar mindre tillväxtbolag att växa”, Mynewsdesk, 5 
september 2013 
http://www.mynewsdesk.com/se/marginalen/pressreleases/byraakrati-och-pappersarbete-hindrar-mindre-
tillvaextbolag-att-vaexa-901225 
94 Karlström, Anders, ”Byråkrati och pappersarbete hindrar mindre tillväxtbolag att växa”, Mynewsdesk, 5 
september 2013 
http://www.mynewsdesk.com/se/marginalen/pressreleases/byraakrati-och-pappersarbete-hindrar-mindre-
tillvaextbolag-att-vaexa-901225 
95 Nygren, Henrik, ”Förändra eller dö: Digitaliseringen går i rasande fart”, Entreprenör, 13 maj 2015 
http://www.entreprenor.se/nyheter/forandra-eller-do-digitaliseringen-gar-i-rasande-fart_617780.html 
96 Walin, Gösta, ”Lagen om skuldebrev m.m.”, s. 296 
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måste aktiebrevet dödas enligt lagen om dödande av förkommen handling.97 När en handling 

enligt dödningslagen blivit dödad, skall ny handling svarande mot den dödade utfärdas. 98 

Förfarandet kring dödning av aktiebrev skulle försvinna i ett papperslöst system och är som 

sagt ett bra exempel på att det nuvarande systemet innehåller onödiga administrativa moment 

som bör undvikas.  

 

Blickar man bakåt i äldre doktrin är synen på aktiebrevet en annan. Håkan Nial nämner bland 

annat att 

”Genom aktiernas ’förkroppsligande’ i aktiebrev möjliggöres den snabbhet och säkerhet 

vid aktieöverlåtelser och pantsättningar som är förutsättning för nutidens livliga aktie-

omsättning.”99 

Detta är dock åsikter som idag är omoderna och som inte speglar det behov som finns idag. 

Det är tveksamt om argumentet om att systemet är väl etablerat och har fyllt sin funktion  

under en lång tid är ett hållbart argument i längden i diskussionen om att övergå från ett   

pappersbaserat system till ett papperslöst system.   

 

4.2 Aktiebokens utökade funktion 

 

Aktieboken ligger till grund för utövandet av aktieägares rättigheter gentemot bolaget. Aktie-

boken är dessutom ett underlag för bolaget, aktieägare samt utomstående att kunna bedöma 

ägarförhållandena i bolaget. Förslaget om att avskaffa aktiebrev och istället ge aktieboken en 

utökad funktion går ut på att anteckningarna i aktieboken blir bärare av aktieägarnas         

ekonomiska rättigheter i bolaget. Carl Svernlöv och aktiebolagskommittén är i sina            

utredningar eniga om att aktiebokens ökade betydelse är ett ökat incitament för bolag att se 

till så att aktieboken är uppdaterad och korrekt.100  

 

I en proposition från 2014 konstaterar regeringen att om aktiebrevens funktion istället ersätts 

med anteckningar i aktieboken skulle skyldigheten för bolagens styrelser att föra aktiebok 

komma att omfatta fler moment och innebära högre kostnader. 101 Styrelser skulle komma att 

                                                
97 Prop 2013/14:86 s. 75 
98 Nial, Håkan, ”Aktiebolagsrätt”, s. 64 
99 Nial, Håkan, ”Aktiebolagsrätt”, s. 56 
100 SOU 2009:34 s. 193 
101 Prop 2013/14:86 s. 76 
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involveras i situationer där de tidigare inte varit det. Regeringen ställer sig tveksam till om en 

reform verkligen skulle innebära någon som helst förenkling eller besparing för bolagen.102 

”Att aktieboken förs på ett korrekt sätt är av största vikt redan med det nuvarande          

systemet. Om aktiebreven avskaffas, kommer betydelsen av en korrekt förd aktiebok att 

öka.” 103 

Det skulle sammantaget innebära en administrativ börda för bolagen. Det finns även andra 

nackdelar med aktiebokens utökade funktion som till exempel den ökade tidsåtgången för 

vissa bolag som det innebär att föra en utökad och mer detaljerad aktiebok.104 Carl Svernlöv 

anser att förenklingsförslag alltid måste utformas så att aktiebolagens administrativa börda 

minskas så långt det är möjligt utan att andra viktiga intressen eftersätts. 105 Det kan sägas att 

majoriteten av kupongbolagen i Sverige är bolag med färre än tio aktieägare.  Tillväxtverket 

beräknade 2009 den genomsnittliga administrativa kostnaden för dessa bolag under ett år vara 

286 kronor för att hantera aktieböcker och 139 kronor för att hantera aktiebrev. 106 Om dessa 

kostnader ställs i proportion till den totala administrativa kostnaden per år för dessa bolag på 

närmare 23 000 kronor så framstår kostnaderna för hanteringen av aktieböcker och aktiebrev 

som tämligen blygsam. Uttrycket administrativ börda framstår därmed som någorlunda över-

drivet. Skulle aktiebrev avskaffas skulle, som jag förstår det, kostnaden och tidsåtgången för 

hanteringen av aktiebrev försvinna.  Istället skulle det administrativa, kostnaderna och tids-

åtgången flyttas över till hanterandet av aktieboken och de ytterligare moment som det skulle 

innebära att ge aktieboken en utökad funktion.  

 

Det är idag av största vikt att aktieboken förs på ett korrekt sätt och avskaffas aktiebreven 

kommer betydelsen av en korrekt förd aktiebok att öka ytterligare. I en dom från 2014 i 

Kammarrätten kallade en kvinna till extra bolagsstämma i ett bolag där hon vid tidpunkten för 

kallelsen till stämman var antecknad som aktieägare i aktieboken motsvarande en tiondel av 

aktierna i bolaget. Styrelsen i bolaget, som för övrigt bestod av ett syskonpar som ägde de 

resterande aktierna i bolaget, hävdade att kvinnan av misstag införts i aktieboken och att detta 

fel korrigerades när de, efter kvinnans anmälan om extra stämma, fått misstaget klart för sig. 

Kammarrätten slog fast att ett ställningstagande endast får göras på formella grunder och att 

                                                
102 Prop 2013/14:86 s. 75 
103 Prop 2013/14:86 s. 76 
104 SOU 2009:34 s. 190  
105 SOU 2009:34 s. 154-155 
106 SOU 2009:34 s. 148-149 
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beslutsmyndigheten därför ska utgå från aktiebokens uppgifter. Eftersom kvinnan var        

antecknad som aktieägare i aktieboken vid den tidpunkt då hon kallat till  stämman så var hon 

behörig att kalla till extra bolagsstämma.107 

 

I en dom från 2014 i Kammarrätten berättas det om riskkapitalbolaget Bure Equity som ägde 

30 procent av aktierna i järnvägsföretaget Rushrail. Bure Equity överlät sina aktier i bolaget 

till en tredje part och kallade efter överlåtelsen till en extra bolagsstämma i bolaget vilket de 

övriga ägarna satte sig emot. Bure Equity hävdade att överlåtelsen var ett misstag och aldrig 

skulle ha skett. Detta var ett argument som Bolagsverket köpte och de konstaterade därmed 

att Bure Equity varit behöriga till att kalla till en extrastämma. Förvaltningsrätten              

konstaterade dock att  

”Det har dock inte framkommit annat än att sökanden vid tidpunkten för anmälan inte 

längre var registrerad som aktieägare till de aktuella aktierna. För att en aktieägare ska 

kunna påkalla bolagsstämma krävs det att aktieägaren är registrerad som aktieägare i   

aktieboken. Det räcker inte att aktieägaren är civilrättsligt ägare till aktierna. Detta följer 

av 4 kap 37 § ABL.” 108 

Enligt Bolagsverket var Bure Equity ostridigt aktieägare och de hade därför felaktigt strukits 

ur aktieboken. De menar vidare att det är av stor vikt ur rättstillämpningssynpunkt att      

myndigheter får grunda sina beslut på andra relevanta fakta som presenteras i ärendet och inte 

enbart de formella förutsättningarna. Särskilt i fall då det uppenbart handlar om ett lagstridigt 

förfarande. 109  

”Detta är speciellt viktigt i ärenden där syftet är att skydda minoritetens intressen.” 110 

Rushrail hävdade dock att de avfört Bure Equity från aktieboken efter beskedet om          

överlåtelsen och att det enda de gjort är att  

”under straffansvar – hållit aktieboken uppdaterad.” 111 

Avslutningsvis kan konstateras att det är ett stort problem att aktieboken hos många aktie-

bolag inte är korrekt och speglar ägarförhållandena i bolaget. I utredningen från 1998 menar 

                                                
107 Kammarrätten i Sundsvall mål nr 3032-13 
108 Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1102-14 
109 Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1102-14 
110 Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1102-14 
111 Johansson, Sara, “Bure I bitter strid om aktiebok I portföljbolag”, Realtid, 11 juli 2014 
http://www.realtid.se/ArticlePages/201406/16/20140616135859_Realtid909/20140616135859_Realtid909.dbp.a
sp 
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Johan Munck att aktiebokens pappersbaserade system är otillförlitligt då det i princip är    

frivilligt för en aktieägare att göra anmälan till aktieboken om sitt innehav. 112 Bolagsverket är 

i sitt remissutlåtande positiva till att aktiebreven avskaffas men betonar de svårigheter som 

kan förutses i frågan. Bolagsverket menar att det förekommer ett stort antal frågor och      

funderingar kring aktiebrev och aktiebok idag. Detta tyder på en bristfällig kunskap avseende 

denna del hos många företag. Förmågan hos företag att sköta en korrekt aktiebok är redan 

idag otillräcklig och det skulle inte hjälpa att ställa de ytterligare krav så som utredningen 

föreslår. 113 Samtidigt menar både aktiebolagskommittén och Carl Svernlöv i sina utredningar 

att om aktieboken ges ökad betydelse så skulle detta kunna innebära ett incitament och en 

förändring och vilja hos bolagen att hålla aktieboken uppdaterad och korrekt. 114 Frågan är 

dock hur många av de bolag som idag inte sköter aktieboken som de ska inte gör detta på 

grund av slarv eller okunskap. Att aktieboken inte speglar de korrekta ägarförhållandena kan 

som sagt även bero på en medveten handling hos styrelser att underlåta att registrera till    

exempel en minoritetsaktieägare i eget intresse.  

 

I en situation där aktiebrev inte utfärdas måste en aktieägare förlita sig på att styrelsen fullgör 

sin skyldighet att föra aktiebok. Men styrelsen är inte skyldig att verkställa införing om de 

anser det vara uppenbart att ett giltigt förvärv inte föreligger. Skulle styrelsen brista i sin 

skyldighet finns risk att aktieägarna riskerar lida rättsförluster. 115  I tvister mellan en          

minoritets- och majoritetsägare, där endast majoritetsägaren är representerad i bolagets     

styrelse, kan det bli besvärligt för minoritetsägaren att förlita sig på att aktieboken avspeglar 

de korrekta ägarförhållandena i bolaget. Med ett fysiskt aktiebrev har däremot aktieägare och 

panthavare bättre möjligheter att ta till vara sina rättigheter. 116 Skyldigheten att föra aktiebok 

är straffbelagd117 men trots detta är det alltså vanligt att styrelsen inte fullgör denna          

skyldighet. Styrelsen handlar på egen risk och kan ådömas straff och skadestånd om fångets 

ogiltighet inte kan bevisas. 118  Enligt Jan Andersson finns det en övervägande stor risk för 

missbruk då styrelser kan vägra införa en formellt legitimerad aktieägare. Enligt honom så är 

det inte ovanligt att styrelser vill jäklas.119 I tvisten mellan Bure Equity och Rushrail hävdade 

                                                
112 SOU 1998:47 s. 138 
113 Ju 2009/3395/L1 s. 5-6 
114 SOU 2009:34 s. 190  
115 Prop 2013/14:86 s. 76 
116 Prop 2013/14:86 s. 76 
117 30 kap § § ABL 
118 Nial, Håkan, ”Aktiebolagsrätt”, s. 66-67 
119 Telefonintervju med Jan Andersson 10 mars 2015  
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Bolagsverket att aktiebolag som inte för sin aktiebok i enlighet med reglerna i aktiebolags-

lagen kan hindra en ägarminoritet från att kalla till extra bolagsstämma. Ett bolag som inte vill 

kalla till en extra stämma efter begäran från en minoritetsägare kan, enligt Bolagsverket,   

obstruera genom att stryka en aktieägare från aktieboken. 120 I och med att aktieboken, vid ett 

eventuellt avskaffande av aktiebreven, får större betydelse så ökar som sagt kraven på       

bolagens styrelser. Detta kan antingen leda till att styrelsen upprättar och uppdaterar aktie-

boken vilket förbättrar regelefterlevnaden. Alternativt så drabbas aktieägare och panthavare 

av att aktieboken ändå inte förs korrekt. Detta är, enligt regeringen, ett starkt skäl som talar 

mot att avskaffa aktie-breven.121  Enligt min mening så är det dock enbart ett argument som 

talar mot att ge aktieboken den utökade funktion som föreslagits. Aktiebreven kan fortfarande 

avskaffas utan att aktieägare och panthavare drabbas.  

 

Statskontoret, i sin egenskap som remissinstans, hävdar att det i fåmansbolag är aktieägarna 

själva som för aktieboken och att det särskilt i den situationen finns risk för manipulation i 

eget intresse. Detta är enligt Statskontoret ett argument mot att ge aktieboken en utökad  

funktion. Även Riksskatteverket motsätter sig kommitténs förslag angående att bolagen själva 

ska föra sina aktieböcker. Istället skulle det vara lämpligare att låta en oberoende förvaltare 

ombesörja denna uppgift så som Euroclear Sweden gör för avstämningsbolagen idag.  

”Tveksamheten mot att bolagen själva ska föra aktieboken blir ännu större av att            

företagen/aktieägarna i eget intresse lätt kan manipulera aktieboken eller låta den för-

svinna.” 122 

Kronofogdemyndigheten föreslår i sitt remissutlåtande att revisorns kontrollfunktion i       

kupongbolag bör utvidgas så att styrelsen kan fortsätta vara ansvariga för att föra en korrekt 

aktiebok på ett betryggande sätt.123 Enligt riksskatteverket ska bolagets revisor bli skyldig att 

dels granska aktieboken så den förs på ett korrekt sätt men också att den som berörs av en 

ändring i aktieboken alltid ska underrättas. På så sätt skulle kvalitén på aktieböckerna        

förbättras.124  Ett utökat ansvar för bolagets revisor skulle, enligt min mening, kunna vara ett 

bra alternativ i syfte att tillse att aktieboken förs på ett korrekt sätt, särskilt om aktieboken ska 

                                                
120 Johansson, Sara, “Bure I bitter strid om aktiebok I portföljbolag”, Realtid, 11 juli 2014 
http://www.realtid.se/ArticlePages/201406/16/20140616135859_Realtid909/20140616135859_Realtid909.dbp.a
sp 
121 Prop 2013/14:86 s. 76 
122 Ju 2001/220/L1 s. 129 
123 Ju 2001/220/L1 s. 134 
124 Ju 2001/220/L1 s. 130-131 
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ges en utökad funktion med fler moment än de som finns idag. På så sätt granskas inte bara 

uppgifterna i aktieboken utan också styrelsens ansvar för aktieboken. Denna kontroll skulle 

med stor sannolikhet innebära att risken för rättsförluster för aktieägare minskas eller undviks 

helt. Styrelser som avser att manipulera uppgifterna i aktieboken undviker förmodligen att 

göra det på grund av revisorns utvidgade kontrollfunktion. Problemet är dock hur ofta denna 

kontroll avser att utföras. I syfte att förebygga manipulation av aktieboken bör denna   

granskning ske kontinuerligt vilket kan bli problematiskt då ett utökat ansvar för bolagets 

revisorer medför ökade kostnader för bolagen. Kostnader som blir särskilt betungande för små 

aktiebolag.  

 

Kupongbolag får i dagsläget välja mellan att föra aktiebok digitalt eller i ett pappersbaserat 

system under förutsättning att det sköts på ett betryggande sätt. 125 I utredningen från 2009 

diskuterades det i samband med aktiebokens utökade funktion om aktieboken borde          

digitaliseras. Detta ansågs dock inte vara någon bra idé då det inte går att kräva av aktiebolag 

med tio eller färre aktieägare att de ska ha tillgång till dator. Valfriheten ansågs viktigare då 

det bör står varje bolag fritt att själva avgöra om de vill föra aktiebok manuellt eller med data-

teknik.126 Svenska Aktieboken, som ägs av Nordisk Aktieadministration AB, är en nätbaserad 

digital registerhållning av aktieböcker för kupongbolag. Tjänsten innebär full kontroll över 

aktieägare och förändringar i bolaget och ger en kvalitetskontroll mot Bolagsverket. 127  

”I många fall har styrelsen, vars ansvar det är att aktieboken är korrekt, inte full kontroll 

över ägare och förändringar bland aktieinnehaven.”128  

Med en digital aktiebok så som till exempel Svenska Aktieboken får kunderna sms och mail i 

samma ögonblick som ett ärende om ändring inkommer till Bolagsverket vilket framförallt 

stoppar bedrägeriförsök men också samlar information om företaget på ett och samma ställe 

vilket medför en hel del fördelar. Till exempel har styrelsen då koll över ägarförhållandena 

och förändringar i aktieinnehav. Information som i dagsläget inte alltid är uppdaterat och  

lättillgängligt. 129 Att digitalisera aktieboken på detta eller liknande sätt skulle med andra ord 

innebära många fördelar för bolagen själva men även för aktieägare och utomstående.  Så som 

Riksskatteverket understrukit skulle det vara lämpligt att på detta sätt låta någon oberoende 

ombesörja uppgiften med att föra aktiebok då manipulation av aktieboken på så sätt skulle 
                                                
125 5 kap 2 § ABL 
126 SOU 2009:34 s. 195 
127 http://www.svenskaaktieboken.se 
128 http://www.svenskaaktieboken.se 
129 Carlsson, Anders, ”Digital aktiebok stoppar bolagskapning”, Entreprenör, nr. 8, 2014 
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undvikas. 130 Det krävs dock, som jag ser det, att valfriheten slopas och att en eventuell      

digitalisering av aktieboken blir obligatorisk då de företag som manipulerar aktieboken    

förmodligen inte frivilligt väljer att ansluta sig till ett system där de själva inte har kontroll 

över uppgifterna i aktieboken. Här återkommer vi till en lösning som vid första anblick verkar 

vara ett bra alternativ men som igen innebär kostnader. Frågan är alltså om det är lämpligt att 

lagstifta om något där en obligatorisk kostnad påtvingas bolagen. Nyttan med detta förslag 

bör således vägas mot de olägenheter som det medför för bolagen.  

 

4.3 Aktieägarregister 

 

Det finns i nuläget ingen central registrering av ägarförhållandena i kupongaktiebolag. I    

utredningen från 1998 hade Johan Munck i uppgift att se efter om det fanns skäl att införa ett 

ägarregister för kupongbolag likt det som idag finns för avstämningsbolag. Det konstaterades 

att ett ägarregister skulle vara av värde vid utredningar rörande ekonomisk brottslighet. Även 

kontrollmöjligheter av olika slag skulle öka väsentligt till exempel vid skattekontroller eller 

utmätning. För forskning och statistik skulle ägarregistret innebära ett underlag för bättre  

inblick i ägarförhållandena. Möjligheten till affärskontroll skulle öka och det skulle enklare gå 

att få kännedom om vilka intressenter som står bakom ett visst aktiebolag. Kanske den största 

fördelen av dem alla är att bolagen själva skulle slippa föra aktieböcker och utfärda aktie-

brev.131   

 

Johan Munck konstaterade vidare att vid en vägning av för- och nackdelar väger fördelarna så 

tungt att arbetet med att utveckla ett sådant system bör fortsätta. Införandet av ett               

registreringssystem kommer ske förr eller senare och är således ofrånkomligt. Ett arbete med 

denna inriktning bör därför påbörjas snarast. 132 Även Malmö tingsrätt anser i sitt remiss-

utlåtande att ett aktieägarregister har påtagliga fördelar och i övrigt är ett praktiskt och      

tidsenligt system.133 Det finns med andra ord många fördelar med att införa ett ägarregister. 

Men som med mycket annat finns det också nackdelar. Johan Munck nämner det problem 

som enligt honom är den främsta bromsklossen, nämligen övergångsproblematiken. 134 Över-

gången från ett pappersbaserat system med aktiebrev och aktieböcker till ett digitalt ägar-

                                                
130 Ju 2001/220/L1 s. 129 
131 SOU 1998:47 s. 18 
132 SOU 1998:47 s. 150 
133 Ju 2001/220/L1 s. 120 
134 SOU 1998:47 s. 141 
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register innebär enligt Johan Munck och aktiebolagskommittén en ingripande förändring av 

den nuvarande ordningen. Övergångsproblematiken är svårlöst. Det kommer bland annat ge 

upphov till mycket arbete framförallt i ett inledningsskede. Det kommer innebära en del  

kostnader för både bolagen men också för det allmänna. 135   

”Det kommer kanske att dröja innan alla bolag och aktieägare blir förtrogna med ett nytt 

system, och som alla nya system innebär det naturligtvis risker för komplikationer av olika 

slag”. 136   

Övergångsproblematiken har lyfts fram som ett av de främsta problemen till varför det inte är 

lönsamt för mindre bolag att övergå till ett papperslöst system. Det skulle kosta pengar och ta 

tid innan det nya systemet är i gång. Det skulle även kosta pengar för bolagen då reformen 

bland annat innebär nya regler som varje bolag behöver sätta sig in i samt kostnader för en 

eventuell utökad funktion för revisor. Reformen är helt enkelt inte motiverad av de nackdelar 

som det nuvarande systemet innebär. Aktiebolagskommittén menar dock att en obligatorisk 

ägarregistrering visserligen innebär en ingripande nyreglering men att den nya ordningen  

sannolikt ganska snart kommer uppfattas som en förenkling snarare än en komplikation. 137 

Att en växling från ett system till ett annat innebär en övergångsperiod kan inte vara unikt för 

just denna reform. Som alltid vid en övergång från ett system till ett annat innebär det ofta en 

del kostnader, tid och merarbete under en kort period innan övergången är klar. I den         

internationella utblicken som redogjorts för ovan övergick Norge från ett pappersbaserat   

system med aktiebrev till ett papperslöst system. En övergång som inte uppfattades som   

problematisk utan snarare som en förenkling. En övergångsperiod om ett år tillämpades för att 

bolagen och aktieägarna skulle få möjlighet att anpassa sig till de nya reglerna.138  Sverige och 

svensk aktiebolagslagstiftning som kontinuerligt jämför sig internationellt med andra jämföra 

länder bör kunna se Norge som ett exempel på ett land där man övergått till ett papperslöst 

system utan några större problem. Istället vittnar Norge om att övergången förenklat för    

bolagen i Norge vilket, om något, bör vara värt att försöka eftersträva i Sverige.  

 

                                                
135 SOU 1998:47 s. 141 och SOU 2001:1 s. 117 
136 SOU 2001:1 s. 117 
137 SOU 2001:1 s. 117 
138 Ot.prp. nr. 36 (1993-94) s. 94-96, Ot.prp. nr. 23 (1996-97) avsnitt 8 och NOU 1996:3 avsnitt 8.2 
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Patent- och registreringsverket139 angav i sitt remissutlåtande att de såg både för- och nack-

delar med ett aktieägarregister. PRV får inte sällan förfrågningar om vilka som innehar aktie-

poster i bolag och ett register som speglar den korrekta ägarbilden i företaget kan vara av  

betydelse. PRV anser dock att nackdelarna avseende de enskilda integritetsintressena      

överväger fördelarna och att det föreslagna aktieägarregistret således inte bör införas. 140  

”Praktiska behov av detta slag får dock inte skymma de nackdelar som följer med en      

obligatorisk registrering av ägarförhållandena. En sådan ordning, som för övrigt inte har 

någon känd motsvarighet utomlands, riskerar att träda enskilda integritetsintressen för 

när. Vetskapen om att privata förmögenhetsförhållanden exponeras i fritt tillgängliga    

register kan tänkas avskräcka potentiella investerare från att tillskjuta medel till svensk-

registrerade aktiebolag.” 141 

Torsten Sandström går så långt att kalla förslaget om införandet av ett elektroniskt aktie-

kontosystem för  

”En storvuxen statsapparats intresse av kontroll”. 142   

Detta påstående saknar såvitt jag kan se grund i den utredning som lagts fram i frågan. Det är 

svårt att se att det är statens intresse av kontroll som motiverar den föreslagna reformen.  

Istället synes det vara behovet av en modern och förenklad lagstiftning som är syftet med  

registret. Jan Andersson menar att register alltid kommer vara känsligt. 143 Ett exempel är den 

så kallade FRA lagen som infördes 2008 och kortfattat handlade om möjligheten att kunna 

avlyssna svenska medborgare. Kritiken om att registrering kränker den enskilda integriteten är 

kritik som bör tas på allvar. Men i detta fall anses som sagt kritiken överdriven. Uppgifter 

som i och med ägarregistret kommer bli synliga är uppgifter som redan idag är synliga i och 

med aktiebokens offentlighet. Skillnaden blir i så fall att ägarregistret blir mer lättillgängligt 

än innan. Något som jag dock anser är själva syftet då utomstående bör kunna kontrollera 

ägarförhållandena och aktietransaktionerna i bolaget för att få information om bolaget och 

därmed tillskapa legitima aktieöverlåtelser och pantsättningen där ett korrekt beslutsunderlag 

ligger till grund.  

                                                
139 Läsaren bör notera att Patent- och registreringsverket (PRV) den 1 juli 2004 delades in i två olika            
myndigheter där Bolagsverket numera hanterar registreringen av nya företag, registerändringar för befintliga 
företag, tar emot årsredovisningar och gör de registrerade företagsuppgifterna tillgängliga i näringslivsregistret. I 
arbetet kommer dock fortsättningsvis hänvisas till PRV för de fall innan 1 juli 2004 då PRV fortfarande var 
ansvarig myndighet.  
140 Ju 2001/220/L1 s. 136 
141 Ju 2001/220/L1 s. 136 
142 Sandström, Torsten, ”Svensk aktiebolagsrätt”, s. 158 
143 Telefonintervju med Jan Andersson 10 mars 2015 
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Aktiebolagskommittén föreslår i utredningen från 2001 att det ska vara överlåtaren som    

ansvarar för att den nya ägarens innehav anmäls och registreras. Detta eftersom LKF inte  

tillåter att någon annan än innehavaren disponerar över avstämningskonton. Det sägs att  

”Det inte finns skäl att förändra ett väl inarbetat och fungerande system” 144 

Det föreslås därför att denna ordning ska tillämpas även i det nya systemet.  En aktie-

förvärvare eller panträttsinnehavare kan därför inte själv se till att förvärvet respektive      

upplåtelsen blir registrerad.145 Här uppstår problem då förvärvaren, om motparten av olika 

skäl inte registrerar förvärvet eller upplåtelsen, inte kan förfoga över aktierna och inte heller 

skyddas mot överlåtarens borgenärer eller mot att överlåtaren säljer eller pantsätter aktierna 

på nytt. Detta skulle dock kunna enligt Carl Svernlöv kunna lösas genom att förvärvaren med 

fullmakt från aktieägaren anmäler förvärvet. 

 

Enligt kronofogdemyndigheten så bör aktieboken, i samband med att aktiebrev avskaffas, 

slopas för samtliga kupongbolag. Uppgifterna ska istället antecknas i ett aktieägarregister. 

Bolagen kommer då att få välja värdepappersförvarare vilket förmodligen kommer innebära 

en konkurrensutsatt verksamhet med flera aktörer på marknaden än idag. Det kan dock bli 

problematiskt med så många olika värdepappersförvarare. KFM:s förhoppning är att PRV i 

sin egenskap av registerförare av det obligatoriska aktieägarregistret åläggs att anteckna    

vilken värdepappersförvarare som gäller för respektive bolag. Den bästa lösningen är om 

PRV skulle få tillgång till samtliga aktieägarregister hos varje värdepappersförvarare då de 

skulle slippa skicka förfrågningar om innehav till samtliga. 146  

 

Den juridiska fakulteten vid Uppsala Universitet anser visserligen att tiden har kommit för att 

avskaffa aktiebreven men att ett aktieägarregister är fel väg att gå. De framhåller särskilt att 

ett system som innebär att samtliga aktier i samtliga kupongbolag ska tvingas in i ett register 

inte är vare sig lämpligt eller nödvändigt. Många aktiebolag är små och flertalet av dessa har 

kanske inte ens utfärdat aktiebrev. Situationen för småföretagare i Sverige idag är tillräckligt 

komplicerad som den är och om något borde genomföras så är det förenklingar för dessa   

bolag och inte krav på registrering och dokumenthantering. Ett sådant aktieägarregister som 

föreslagits bör enligt fakultetens mening i så fall undanta de aktiebolag med liten omsättning, 

                                                
144 SOU 2001:1 s. 167 
145 SOU 2001:1 s. 167 
146 Ju 2001/220/L1 s. 135 
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ringa förmögenhet och som inte frivilligt önskar registreras. Istället förespråkar fakulteten att 

aktieägarnas ekonomiska rättigheter knyts till en anteckning i aktieboken.147 Denna synpunkt 

är enligt min mening en av de viktigaste punkterna i frågan och utvecklas ytterligare under 

den avslutande delen i uppsatsen. Avslutningsvis ställer sig även regeringen kritisk till aktie-

bolagskommitténs förslag om ett aktieägarregister. Ett kontoföringssystem fungerar bra men 

är avsett för bolag med större ägarkrets. Majoriteten av aktiebolag i Sverige har en eller två 

aktieägare och aktieöverlåtelser och pantsättningar sker sällan eller aldrig. Att samtliga aktie-

bolag skulle ansluta sig till ett aktieägarregister är en genomgripande och kostsam reform som 

inte är motiverad av problemen med det nuvarande systemet. Möjligheten finns att inte      

utfärda aktiebrev. Det är endast när en aktieägare begär det som bolaget är skyldig att utfärda 

aktiebrev. De problem som finns i dagsläget kan enligt regeringens mening undvikas och i det 

stora hela fyller aktiebreven sin funktion väl. Ett avskaffande av aktiebreven är förknippat 

med risker och olägenheter som berör bolag och aktieägare. Fördelarna överväger helt enkelt 

inte nackdelarna. 148  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
147 Ju 2001/220/L1 s. 137 
148 Prop 2013/14:86 s. 77 
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5 Särskilt om den sakrättsliga problematiken 

5.1 Sakrättsligt skydd med ett pappersbaserat system med aktiebrev 

 

I kupongbolag tillämpas idag systemet med fysiska aktiebrev och aktiebok. Enligt aktie-

bolagslagens hänvisning till skuldebrevslagen uppkommer sakrättsligt skydd till aktier 

gentemot en annan förvärvare och mot överlåtarens borgenärer genom överlämnandet av det 

fysiska aktiebrevet.149 Enligt lagtextens ordalydelse är det således tradition av aktiebrevet som 

är det gällande sakrättsliga momentet idag. Per Henriksson skriver att det för de traditionella 

kupongbolagen finns nackdelar med ett system som använder fysiska värdepapper som medel 

för att överföra aktier. Innehavare av aktiebrev har en tendens att inte bevara aktiebrev så som 

de bör bevaras. Det är också vanligt att aktiebrev förkommer, att aktiebolag inte utfärdar   

aktiebrev, eller återkallar och makulerar aktiebrev för att undvika problem med förkomna 

aktiebrev.  

”Liksom i Sverige framgår det inte av lagtexten om det för de aktier som det inte har       

utfärdats aktiebrev för kan åstadkommas sakrättsligt skydd genom anteckning i aktieboken. 

Jag har inte heller kunnat finna någon rättspraxis som prövar om denuntiation till aktie-

bolagets styrelse eller anteckning i aktieboken kan ersätta överlämnande av aktiebrev.”150 

I ett rättsfall från 2004 belyste Svea Hovrätt vikten av de krav på tradition som regleras i   

aktiebolagslagen med hänvisning till skuldebrevslagen. Av bestämmelserna framgår krav på 

säljarens formella legitimation. Säljaren måste vara införd i aktieboken som ägare till aktierna 

och köparen måste vara i god tro avseende säljarens formella legitimation. Säljaren måste 

även ha aktiebrevet i sin besittning och aktiebrevet måste överlämnas till köparen. Hovrätten 

anser att de uppställda kraven behövs för att det ska finnas en trygghet i omsättningen av  

aktier. 151 Hovrätten fortsätter att belysa aktiebrevens centrala roll för reglerna om godtros-

förvärv av aktier. I förarbetena finns inte någon antydan om att godtrosförvärv skulle kunna 

uppkomma på annat sätt än genom vad som anges i lagen. Ett sådant annat sätt skulle, enligt 

hovrättens mening, riskera försämra det skydd mot godtrosförvärv som den rätte ägaren    

åtnjuter till följd av kravet på tradition som gäller idag. 152  

                                                
149 3 kap 6 § ABL och 14 och 22 §§ SkbrL 
150 Henriksson, Per ”Sakrättsliga moment och deras sakrättsliga konsekvenser”, s. 112 
151 RH 2004:77 
152 RH 2004:77 
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”Som således framgått är det förekomsten och hanteringen av själva aktiebreven som är 

det centrala i bestämmelserna om godtrosförvärv. Uppenbarligen har lagstiftaren gjort 

bedömningen att rätte ägaren genom att inneha aktiebreven eller endast lämna dem ifrån 

sig till någon han litar på kommer att åtnjuta ett acceptabelt skydd mot godtrosförvärv.” 

153 

Hovrättens bedömning i målet stannade därför vid att det inte var möjligt att göra              

godtrosförvärv av aktier i avsaknad av aktiebrev. Domstolarna verkar enligt min mening vara       

försiktiga med att tillskapa sakrättsliga moment när lagstöd redan finns för ett annat sakrätts-

ligt moment. Slutsatsen blir att aktier som inte manifesterats i aktiebrev inte kan                

godtrosförvärvas eller skyddas mot överlåtarens borgenärer. En försiktig förvärvare bör därför 

tillse att aktiebrev utfärdas och traderas om denna vill vara säker på att uppnå ett                

tillfredsställande sakrättsligt skydd.  

 

I ett rättsfall från 2008 hävdade Torgny Håstad att det ursprungliga syftet med traditions-

principen var att ge publicitet åt överlåtelsen för att på så sätt undvika missförstånd om vem 

som vid en specifik tidpunkt var ägare till egendomen. På senare tid har dock sakrättslig   

fullbordan inte ansetts hindrad av att förvärvaren eller en representant för förvärvaren kunnat 

förfoga över den överlåtna egendomen. Ett strikt upprätthållande av kravet om tydlig        

publicitet och rådighetsavskärande skulle idag omöjliggöra genomförandet av många legitima 

transaktioner.154  

”Sammanfattningsvis kan sägas att traditionsprincipen ännu snart 200 år efter dess        

införande leder till många tvister på grund av oklarhet om principens närmare               

innebörd.”155 

Värdet av traditionskravet ligger nu för tiden uteslutande i att det vid exekution kan utesluta 

falska påståenden om att egendom var överlåtet innan exekutionen inleddes. Denna fördel 

med traditionsprincipen är dock på bekostnad av de köpare som gjort ett verkligt förvärv men 

som av olika anledningar lämnat kvar egendom i säljarens besittning. 156  

                                                
153 RH 2004:77 
154 NJA 2008:55 
155 NJA 2008:55 
156 NJA 2008:55 
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”Om köparen har betalat lösöret helt eller delvis eller om han gjort en god affär, lider han 

då en förlust bara därför att regeln anpassats till att vissa insolventa personer försöker 

bedra sina borgenärer.” 157 

Torgny Håstad anser det därför finnas övertygande skäl för att avskaffa traditionsprincipen.  

 

Regeringen beslutade 2013 att tillkalla en kommitté vars uppdrag bestod i att utreda om det 

fanns långsiktiga och påtagliga samhällsekonomiska fördelar av att avskaffa traditions-

principen och istället övergå till en avtalsprincip. Utredningen, som benämndes lösöreköp och 

registerpant, slutfördes 2015 av lösöreköpskommittén. I utredningen underströks det att    

traditionskravet tillkom i en tid då de ekonomiska förhållandena var helt andra.158            

Traditionsprincipen har haft stor betydelse på sakrättens område men principen har aldrig fått 

fullständigt genomslag. Principen har vunnit tillämpning på de områden där det har funnits 

konkreta behov av högre krav för skydd mot säljarens borgenärer. I grunden har avtals-

principen hela tiden varit den naturliga utgångspunkten för köparens skydd. Utgångspunkten i 

kommitténs utredning var att avtalsparterna själva i möjligaste mån bör vara fria att diktera 

avtalsvillkoren för köpet utan att behöva ta hänsyn till att köparens rätt till lösöret kan     

äventyras. Köparens rätt får inte heller vara beroende av de få fall där det finns risk för att 

egendom undandras säljarens borgenärer. Den grundläggande sakrättsliga regleringen bör 

vara så tydlig att det skapas förutsebarhet och enkelhet i tillämpningen. De svenska reglerna 

bör inte heller avvika från vad som gäller i andra länder med tanke på de konkurrensnackdelar 

som annars kan föreligga. Traditionsprincipen är problematisk och leder bland annat till   

onödiga transaktionskostnader. Traditionskravet är inte längre i takt med samhälls-

utvecklingen. Inte heller har principen någon större förankring hos allmänheten. Många    

känner inte ens till att man kan gå miste om något man har köpt bara för att man lämnar kvar 

det hos säljaren. Den nuvarande ordningen är inte anpassad till dagens samhälle och          

traditionskravet står inte i proportion till de syften som det anses fylla. 159   

”Den nuvarande ordningen är i praktiken en rest från en svunnen tid, en tid då bank- och 

kreditväsendet höll på att ta form och då tillgängliga säkerhetsformer inskränkte sig      

väsentligen till handpanträtt.” 160   

                                                
157 NJA 2008:55 
158 SOU 2015:18 s. 58 
159 SOU 2015:18 s. 89-92 
160 SOU 2015:18 s. 102 
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Fastän den nuvarande ordningen har gällt under lång tid finns det skäl att övergå till en ny 

ordning som anses mer naturligt och bättre anpassad till dagens samhälle. 161  Det går i      

nuläget inte att för köparen till exempel lämna kvar egendom hos säljaren utan att riskera att 

bli av med den. 162  Avsaknaden av ett sakrättsligt skydd kan bli kännbar för köparen om   

utmätning eller konkurs inträffar.  

”Traditionskravets oklarhet och ovanan att hantera det kan göra den svenska marknaden 

mindre attraktiv.” 163 

I många jämförbara länder bygger den sakrättsliga lagstiftningen på en avtalsprincip av något 

slag. Det ligger ett egenvärde i att svensk rätt så långt som möjligt överensstämmer med    

annan europeisk rätt. 164   

 

5.2 Konstruktionen av ett nytt sakrättsligt skydd i ett papperslöst system 

 

I ett äldre rättsfall från 1994 utmätte KFM en mans rätt till ett visst aktiebrev. Hustrun     

överklagade beslutet och hävdade att hon förvärvat aktien av sin make. Aktiebrevet hade 

överlåtits till mannens hustru men hustrun hade aldrig fått aktiebrevet i sin besittning då det 

förvarades hos en släkting till familjen. Svea Hovrätt konstaterade att det finns situationer då          

denuntiationsprincipen kan komma att tillämpas istället för traditionsprincipen. 165  

”För det fallet att vid överlåtelsetillfället en lös sak eller en löpande handling innehas av 

en tredje man, har dock utvecklats regeln att borgenärsskydd inträder även i det fall då 

den tredje mannen har underrättats om överlåtelsen.”  166 

Eftersom hustrun inte hade aktiebrevet i sin besittning så undersökte hovrätten om hustrun 

vidtagit några andra åtgärder i syfte att uppnå sakrättsligt skydd till aktien. Eftersom         

släktingen inte underrättats om överlåtelsen och överlåtelsen inte heller registrerats hos     

bolaget lämnade hovrätten hustruns överklagan utan bifall. 167  

 

                                                
161 SOU 2015:18 s. 102 
162 SOU 2015:18 s. 90 
163 SOU 2015:18 s. 92 
164 SOU 2015:18 s. 95 
165 RH 1994:12 
166 RH 1994:12 
167 RH 1994:12 
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I en äldre utredning från 1941 talas det om att det för bolag där aktiebrev inte utfärdas ska ske 

en underrättelse till bolagets styrelse om att överlåtelse eller pantsättning skett och att det 

åligger  

”Styrelsen att i särskild bilaga till aktieboken verkställa anteckning rörande              

underrättelse[…] Den som meddelat bolaget underrättelse om överlåtelse eller pant-

sättning av aktie äger erhålla intyg därom[…]”168 

Även Torsten Sandström skriver att förvärvaren, vid avsaknad av aktiebrev, ”förmodligen”  

uppnår sakrättsligt skydd gentemot tredje man genom denuntiation till bolaget. Förvärvaren 

ska alltså anmäla och styrka sitt förvärv hos bolagets styrelse. 169  Carl Svernlöv ansluter sig 

till detta i utredningen från 2009. 

”Jag anser dock att det är mer ändamålsenligt att systemförenlighet med skuldebrevs-

lagens bestämmelser om denuntiation uppnås och att denuntiation således blir det         

avgörande momentet i överensstämmelse med många andra rättsområden.” 170  

I en artikel i Juridisk Tidskrift skriver Per Henriksson att det finns ett behov hos mindre    

aktiebolag att effektivisera behandlingen av aktieomsättningen genom ytterligare ett          

sakrättsligt moment. Det finns goda möjligheter att skapa ett sådant moment utan större    

besvär eller onödiga kostnader.  

”Frågan kanske är mogen för att lagstiftaren skall behandla den?” 171 

Svenskt näringsliv och Svenska Handelskammarförbundet anser i sitt remissutlåtande att det 

sakrättsliga skyddet bör, i likhet med Norge, knytas till förvärvarens meddelande till bolaget. 

Detta är i överensstämmelse med traditionell svensk sakrätt. På så sätt undviker förvärvaren 

nackdelar om bolaget av någon anledning underlåter eller dröjer med att registrera aktie-

förvärvet. Samtidigt erhåller bolaget nödvändig information för att kunna hålla aktieboken 

korrekt.172  

 

Problematiken kring aktiebrev och papperslösa aktier medför att det idag finns två parallella 

sakrättsliga system vid aktieöverlåtelser. Ett som är knutet till tradition av aktiebrevet, och ett 

som är knutet till denuntiation till bolaget. 173 Det primära syftet bör dock vara att säkerställa 

                                                
168 SOU 1941:8 s. 21 
169 Sandström, Torsten, ”Svensk aktiebolagsrätt”, s. 154 
170 SOU 2009:34 s. 202-203 
171 Henriksson, Per, ”Aktiebrev, aktiebok och sakrätten”, s. 975 
172 Ju 2001/220/L1 s. 126 
173 Sandström, Torsten, ”Svensk aktiebolagsrätt”, s. 154 
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aktieägarnas rättigheter och att undvika skenavtal och efterhandskonstruktioner. Detta förenat 

med styrelsens ansvar för att föra aktiebok bör leda till konstruktionen av ett sakrättsligt 

skydd i form av denuntiation till bolagets styrelse. 174  

 

Det finns de som menar att ett ägarregister skulle vara ett enklare, snabbare och billigare   

alternativ till det pappersbaserade systemet som tillämpas idag. 175 I den så kallade bulvan-

utredningen från 1998 menar Johan Munck att ett register skulle öka rättssäkerheten ur sak-

rättslig synvinkel. En förvärvare av aktier kan lätt kontrollera i ett ägarregister att överlåtaren 

är registrerad ägare till aktierna. Med det nuvarande systemet krävs det att köparen            

kontrollerar ägarförhållandet med bolagets aktiebok samt med de aktiebrev som givits ut.  

Aktieboken kan i många fall vara ofullständig eller inte existera vilket skapar problem.176 En 

registrering bör få rättsverkan på samma sätt som om ett aktiebrev med det nuvarande       

systemet överlämnas med en sammanhängande överlåtelsekedja. Den som är registrerad som 

ägare av en aktie blir då skyddad mot överlåtarens borgenärer och från dubbelöverlåtelser. 

Motsvarande bör gälla vid pantsättning. Notering om att aktier är pantsatta bör ingå i ägar-

registret för att därmed stärka panthavarens ställning. 177 Aktiebolagskommittén konstaterar 

dessutom att ett avskaffande av aktiebrev, som innebär att det sakrättsliga skyddet istället 

måste kopplas till en registrering, skapar ett kraftfullt incitament för aktieägare att registrera 

sina aktieinnehav och därmed kommer de aktuella ägarförhållandena i bolaget speglas på ett 

bättre sätt. 178   

 

Sammanfattningsvis kan sägas att den största fördelen med att införa ett aktieägarregister är 

att bolagen själva slipper föra aktiebok och utfärda aktiebrev. Fördelarna måste dock vägas 

mot de ingripande förändringar som reformen innebär. Svea Hovrätt, i sin egenskap som   

remissinstans till aktiebolagskommitténs utredning 2001, menar bland annat att effekten av ett 

aktieägarregister måste uppväga de kostnader och olägenheter som införandet skulle          

innebära.179 Carl Svernlöv ansluter sig till denna kritik i utredningen från 2009 och är inte 

enig med aktiebolagskommittén om att införa ett aktieägarregister.180 Den juridiska fakulteten 

vid Stockholms Universitet ansåg i sitt remissutlåtande att en anteckning i registret som          

                                                
174 Henriksson, Per, ”Aktiebrev, aktiebok och sakrätten”, s. 974 
175 SOU 1998:47 s. 310 
176 SOU 1998:47 s. 303-304 
177 SOU 1998:47 s. 324 
178 SOU 2001:1 s. 135 
179 Ju 2001/220/L1 s. 119 
180 SOU 2009:34 s. 178-179 
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förutsättning för att en aktieägare skall kunna utnyttja sina rättigheter inte är en heltäckande 

lösning. Det skulle vara enkelt att kringgå kravet på registrering genom att till exempel låta ett 

utländskt bolag stå som innehavare av aktierna i ett svenskt bolag. Den som inte vill synas 

som aktieägare i registret skulle då genom det utländska bolaget kontrollera det svenska    

aktiebolaget. Fakultetsnämnden avstyrker därför förslaget om att inrätta ett aktie-

ägarregister.181  

 

Aktiebolagskommittén menar istället att det sakrättsliga skyddet bör knytas till en anteckning 

av ny aktieägare eller panthavare i aktieboken. De föreslår att sakrättsligt skydd för kupong-

bolag bör uppnås när styrelsen antecknat den nya ägaren i aktieboken. 182  Det är dock viktigt 

att styrelsen verkligen för in och antecknar relevanta uppgifter i aktieboken. Kronofogde-

myndigheten, i sin egenskap som remissinstans, delar kommitténs uppfattning angående att 

aktiebrev bör avskaffas och att den funktion som aktiebrev fyller bör ersättas med en notering 

i aktieboken. Det förefaller vara en mer tilltalande och effektiv ordning med aktieägare som i 

eget intresse anmäler sitt aktieinnehav för registrering. Enligt KFM kommer aktieboken i och 

med detta bli tillförlitligare än vad den är idag. 183  

 

Om det pappersbaserade systemet med aktiebrev avskaffas måste det sakrättsliga skyddet 

specifikt för panthavare omarbetas. I gällande rätt måste den som tar aktier i pant ta hand om 

själva aktiebrevet för att genom traditionsprincipen få en sakrättsligt skyddad panträtt.184 

Pantsättaren kan då inte längre förfoga över panten i form av aktiebrevet. 185 Med ett aktie-

ägarregister skulle istället panthavaren anmäla till bolaget att aktierna pantsatts.  

”När uppgift om pantsättningen införts i aktieboken har panthavaren ett lika starkt och 

omfattande skydd för sin pant som innehavet av aktiebrevet ger i nuvarande ordning.”186  

Här aktualiseras denuntiationsprincipen, det vill säga att någon utomstående med ansvar för 

panten underrättas om pantsättningen. Denuntiationsprincipen är dock svår att tillämpa då 

panthavaren behöver kontrollera pantsättarens behörighet att pantsätta aktierna för att få en 

                                                
181 Ju 2001/220/L1 s. 136 
182 SOU 2001:1 s. 149 
183 Ju 2001/220/L1 s. 134 
184 SOU 2001:1 s. 143-144 
185 Millqvist, Göran, ”Sakrättens grunder”, s. 181 
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giltig panträtt. Bolagets aktiebok kan i många fall vara ofullständig eller inte existera vilket 

gör denna kontroll svår eller ibland till och med omöjlig.187  

 

När det gäller utmätningsförfaranden mer specifikt så utmätes aktier genom att utmätnings-

mannen tar aktiebrev i sitt förvar. 188 I ett papperslöst system skulle ett sådant utmätnings-

förfarande inte vara möjligt. Riksskatteverkets anser att ett kontobaserat system bör införas 

och att aktieägarnas rättigheter görs beroende av en registrering i aktieägarregistret. Ett sådant 

register skulle komma att vara av stor betydelse för kronofogdemyndigheterna och skatte-

myndigheterna. Det är inte ovanligt att det i mål, där KFM eller konkursförvaltare är part, 

görs gällande att en viss person vid en viss tidpunkt saknade rätt att företräda bolaget. Detta 

medför att borgenärer har svårt att komma till sin rätt.189 Det uppkommer dock risker med att 

registret kan innehålla felaktigheter. Många kan då riskera lida rättsförluster vid tvesalu av 

aktier och utmätning av aktier till betalning av överlåtarens aktier eftersom det sakrättsliga 

skyddet knyts till registreringen190 KFM menar att den funktion som aktiebrev fyller bör   

ersättas med en notering i aktieboken. Eftersom aktiebrev lätt kan försvinna skulle en sådan 

lösning underlätta för KFM:s möjlighet att utmäta aktier och vinstutdelningar. 191 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att en reform som innebär att man överger aktiebrev i sin 

fysiska form kan medföra såväl sakrättsliga lättnader som svårigheter. Med ett pappersbaserat 

system uppstår till exempel svårigheter med att aktier överlåts och det inte finns en fullständig 

överlåtelsekedja att förlita sig på. Denna olägenhet försvinner i ett papperslöst system. I ett 

papperslöst system uppstår dock andra problem. Principen om ”delivery versus payment”192 

är ett exempel då aktier inte överlämnas i samma ögonblick som säljaren får likviden. Tvesala 

och dubbelöverlåtelser kan förekomma då en registrering eller underrättelse inte sker       

omedelbart i samband med överlåtelsen. 193 Enligt Håkan Nial blir, vid dubbelöverlåtelser, 

den senare förvärvaren ägare till aktien om han är i god tro och då han först kom i besittning 

av aktiebrevet. 194 Ytterligare problem som kan uppkomma är att det under en övergångstid 

kan komma att gälla två parallella system vilket skapar sakrättsliga problem. Det kan uppstå 

konkurrens vid dubbelöverlåtelser där en förvärvare eller panthavare kan ha fått sakrättsligt 
                                                
187 SOU 1998:47 s. 303-304 
188 Nial, Håkan, ”Aktiebolagsrätt”, s. 60 
189 Ju 2001/220/L1 s. 127-128 
190 SOU 2001:1 s. 221 
191 Ju 2001/220/L1 s. 134 
192 På svenska ”leverans mot betalning” 
193 SOU 2009:34 s. 149 
194 Nial, Håkan, ”Aktiebolagsrätt”, s. 60 
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skydd genom tradition och därmed fått det fysiska aktiebrevet i sin besittning samtidigt som 

en annan kan ha underrättat bolaget om förvärvet eller pantsättningen. Detta löses genom att 

traditionsprincipen har företräde. 195 I syfte att undvika denna typ av problem bör ett annat 

sakrättsmoment tillämpas som skyddar aktieförvärvaren eller panthavaren mot överlåtarens 

eller pantsättarens borgenärer. I avstämningsbolag inträder skyddet mycket tidigt, till och med 

innan överlåtelsen har fullbordats genom utväxling av likvid. Hur sakrättsligt skydd uppnås 

vid omsättning av papperslösa aktier i kupongbolag är oklart. Många författare menar som 

sagt att sakrättsligt skydd uppnås genom denuntiation till bolaget men frågan har inte avgjorts 

på ett auktoritativt sätt av Högsta domstolen. 196  
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6 Ett rättspolitiskt perspektiv 

 

Den socialdemokratiska regeringens ställningstagande i frågan om aktiebrevets existens kan 

sammanfattas enligt följande. Regeringen beslutade att 1998 tillkalla en särskild utredare för 

att utreda frågor om bland annat bulvanförhållanden. Johan Munck som var ansvarig för den 

utredningen förordade riksdagen att fatta ett principbeslut om en övergång för samtliga     

kupongbolag till ett aktieägarregister men avstod från att utarbeta några författnings-

bestämmelser.197 Genom ett tilläggsdirektiv 1998 fick sedan aktiebolagsbolagskommittén i 

uppdrag att lägga fram ett sådant förslag som innebar att samtliga aktieägare i alla bolag    

förutom avstämningsbolag skulle finnas antecknade i ett centralt register. Utredningen som 

aktiebolagskommittén presenterade 2001 innehöll dock ingen lämplighetsprövning då    

kommittén ansåg att det inte var en del av deras uppdrag.198 Den socialdemokratiska          

regeringen lämnade 2005 förslag till en ny aktiebolagslag. I propositionen föreslog regeringen 

att systemet med aktiebrev tills vidare ska bestå och att konstaterade att de inte var beredda att 

lägga fram något förslag om inrättande av ett aktieägarregister eller en modell där aktie-

brevens funktion övertas av anteckningar i aktieboken. Regeringen avslutade dock med att 

understryka att de 

”Avser att återkomma till den frågan i ett senare sammanhang.” 199 

För egen del önskar jag även lyfta fram regeringens uttalande i propositionen från 2005     

avseende begreppet kupongbolag. Som redan nämnts är kupongbolag inget begrepp som   

existerar i lagstiftningen utan används mest i litteraturen i syfte att ha en benämning för de 

bolag som inte är avstämningsbolag. Regeringen ställer därför frågan huruvida en benämning 

på sådana bolag bör införas och vad denna benämning i så fall skulle vara. Benämningen  

kupongbolag avfärdar regeringen då termen avspeglar äldre tids förhållanden. Istället       

överväger regeringen ett annat förslag. 200  

”Vi har övervägt att i stället införa beteckningen aktiebrevsbolag.” 201 

Detta är alltså ett uttalande som enligt regeringen inte avspeglar äldre tids förhållanden.  

Dessutom görs detta uttalande tidigt i propositionen, långt innan diskussionen om aktiebrevets 

avskaffande diskuteras. Detta tyder enligt min mening på att regeringen redan har bildat sig 
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en uppfattning om aktiebrevet och inte har för avsikt att på allvar utreda och debattera       

förslaget om aktiebrevets pappersbaserade existens.  

 

2006 skedde ett regeringsskifte i Sverige och Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och 

Kristdemokraterna bildade borgerlig regering. 2007 beslutade regeringen att tillkalla en     

särskild utredare med uppdrag att lämna förslag till ändringar i aktiebolagslagen som innebar 

förenklingar för aktiebolag. Utredaren Carl Svernlöv lämnade förslag om att det pappers-

baserade systemet med aktiebrev avskaffas. Något aktieägarregister föreslogs inte men istället 

skulle aktieboken få en ökad rättslig betydelse och innehålla fler uppgifter.202 År 2014 över-

lämnade regeringen en proposition till riksdagen där de, tvärtemot Carl Svernlövs förslag, 

ansåg att övervägande skäl talar för att det nuvarande systemet behålls.  

”Ett avskaffande av aktiebreven, antingen som en självständig reform eller som en del av 

införandet av ett aktieägarregister, har inte så stora fördelar att det uppväger de beskrivna 

nackdelarna.”203 

Regeringen ansåg att ett kontoföringssystem fungerar väl men att ett sådant system är avsett 

för bolag med större ägarkrets och där aktieöverlåtelser och pantsättningar sker regelbundet. 

Det råder dessutom alltför stor osäkerhet i frågan kring hur rättighetshavare kan skyddas i 

situationer då styrelsen inte fullgör sin skyldighet att föra aktiebok och att eventuella         

felaktigheter i aktieboken skulle kunna hamna i det nya systemet och riskera orsaka skada. 

Dessutom är den personliga integriteten för aktieägarna ett skyddsvärt intresse som det     

kontobaserade systemet riskerar urholka.  

 

2014 blev det återigen regeringsskifte i Sverige och Socialdemokraterna bildar regering med 

Miljöpartiet. Det återstår att se om ytterligare utredningar tillkallas i framtiden och om      

resultatet i slutändan blir något annat än det vi hittills har sett. Vid en politisk jämförelse kan 

man se att det oavsett färg på regering inte har hänt något på området. Båda regeringarna har 

tillkallat utredningar för att ta fram förslag på alternativa lösningar men båda har samtidigt 

varit ense om att det nuvarande systemet med aktiebrev ska behållas dock med lite olika   

argument. Slutsatsen blir densamma men vägen dit skiljer sig möjligtvis åt.  
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7 Avslutande reflektioner 

 

Denna uppsats har behandlat frågan om aktiebrevets vara eller icke vara i aktiebolag som inte 

är avstämningsbolag. Så kallade kupongbolag. Mot bakgrund av de utredningar som jag    

redogjort för finns det två alternativ till det nuvarande pappersbaserade systemet med aktie-

brev. Det ena förslaget handlar om att aktiebrev avskaffas och att aktieboken istället ges en 

utökad funktion och därmed en större rättslig betydelse. Det andra förslaget innebär att aktie-

brev avskaffas och att ett ägarregister införs likt det som idag finns för avstämningsbolag. Det 

finns såväl fördelar som nackdelar med både det befintliga systemet med pappersbaserade 

aktier och med de alternativa lösningar som presenterats i förarbeten. De viktigaste punkterna 

som läsaren bör ta med sig kan sammanfattas enligt följande.   

 

Det pappersbaserade systemet med aktiebrev har som sagt fått kritik för att vara ett            

ålderdomligt system. Svenska kupongaktiebolag tillämpar idag ett system som existerat och 

använts sedan 1700 – talet. Mycket har förändrats sedan dess. Bland annat har mycket av den 

pappershantering som tidigare var i omlopp digitaliserats sedan datorer och annan ny teknik 

introducerats i samhället. Det framstår alltså vid en första anblick som en självklarhet att detta 

system inte tillfredsställer de behov som finns i det moderna samhälle som vi lever i idag. Det 

nuvarande systemet medför även kostnader för bolagen. Som ett exempel kan nämnas regel-

verket kring dödning av aktiebrev. I en situation då aktier överlåts eller pantsätts och aktie-

brev har förkommit så måste aktiebrev dödas innan ett nytt kan utfärdas. Ett sådant dödnings-

förfarande tar tid. Dessutom kan det bli problematiskt för aktieägare som inte får besittning av 

ett aktiebrev att bli införd som ägare i aktieboken. Den nya ägaren måste styrka sitt aktie-

förvärv genom att visa upp det fysiska aktiebrevet. När en aktieägare inte har ett aktiebrev att 

visa upp och därigenom inte kan bli införd i aktieboken medför detta att ägaren går miste om 

möjligheten att utöva sina rättigheter som aktieägare. Skulle styrelsen vägra föra in en aktie-

ägare i aktieboken får denna inte delta i bolagets förvaltning förrän informationen förts in i 

aktieboken. Aktieägaren kan då till exempel inte rösta på bolagets bolagsstämma. Ytterligare 

problem som uppstår är att aktieboken i en sådan situation inte speglar de korrekta ägar-

förhållandena i bolaget.  

 

Det finns även en sakrättslig problematik som bidrar till att göra det pappersbaserade systemet 

med aktiebrev ineffektivt. Om innehavare av aktiebrev inte bevarar aktiebrev så som de bör 
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bevaras så uppkommer problem vid överlåtelse och pantsättning av aktier. Om aktier       

överlåtits men förvärvaren enligt traditionskravet inte fått aktiebrevet i sin besittning så är 

denna inte sakrättsligt skyddad mot överlåtarens borgenärer. Överlåtarens egendom kan till 

exempel bli föremål för utmätning och aktiebrevet kan då utmätas trots att förvärvaren av 

aktierna egentligen är den rättmätiga ägaren till aktierna. Förvärvaren lider då förluster då 

denna betalat för något som han eller hon sedermera förlorar. Alternativt skulle överlåtaren 

även kunna överlåta aktierna på nytt vilket även det medför att förvärvaren lider förluster. 

Begreppet besittning som härrör från traditionsprincipen har ifrågasatts för att vara            

problematisk och anses idag hindra många legitima transaktioner och mynna ut i onödiga 

transaktionskostnader. Traditionsprincipen bidrar till mycket oklarheter och riskerar göra den 

svenska marknaden oattraktiv. Ett avskaffande av aktiebreven synes därmed gå hand i hand 

med ett avskaffande av traditionsprincipen. Två ålderdomliga system som inte längre fyller 

sin funktion i det moderna samhälle som vi lever i idag. Det enda argumentet för, som jag ser 

det, till att behålla det nuvarande systemet med aktiebrev är att hanteringen av fysiska aktie-

brev är ett välkänt och inarbetat system. Det finns rutiner och regler som funnits länge. Frågan 

är om ett sådant argument kan anses vara ett tillräckligt starkt skäl för att behålla det pappers-

baserade systemet med aktiebrev.  

 

Att aktieboken ges en utökad funktion är ett av de förslag som presenterats i förarbeten i   

diskussionen kring aktiebrevsreformen. Tanken är att en anteckning i aktieboken ska ersätta 

överlämnandet av ett fysiskt aktiebrev och att de ekonomiska rättigheter som aktieägare idag 

utövar genom att uppvisa aktiebrevet istället utövas av den som är införd i aktieboken. Det 

finns dock en del problem med denna lösning. Problem som enligt min mening är svårlösta. 

Som redogjorts för ovan finns det idag bekymmer med att styrelsen som ansvarar för aktie-

boken manipulerar uppgifterna i aktieboken i eget intresse. I exemplet med Bure Equity och 

Rushrail är det oklart varför majoritetsägarna i Rushrail strukit minoritetsägaren Bure Equity 

som aktieägare ur aktieboken. Det kan ha varit för att, så som de själv hävdade, de ansåg att 

ägarförhållandena hade förändrats. Eller så kan det ha varit en medveten handling i syfte att 

missgynna minoritetsägaren. Så som bland annat Jan Andersson föreslår är det inte ovanligt 

att styrelser jäklas vilket tyder på att den redovisade lösningen med att ge aktieboken en    

utökad funktion är ett dåligt alternativ. Det är av största vikt att aktieboken speglar de        

korrekta ägarförhållandena i bolaget, något som blir ännu viktigare om fler moment ska    

tillföras aktieboken. Att styrelsen ansvarar för dessa uppgifter är, trots styrelsens straffbelagda  

ansvar, riskabelt då det alltid finns en risk för att aktieboken inte hanteras på ett korrekt sätt. 
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Problematiken skulle kunna lösas genom att antingen, så som KFM och RSV föreslår, ge  

revisorn en utökad funktion i bolagen eller att digitalisera aktieboken och låta någon          

utomstående ansvara för den. Men båda dessa lösningar är lösningar som i sådana fall bör 

göras obligatoriska vilket anses icke önskvärt för framförallt de mindre bolagen då det      

innebär påtvingade kostnader.  

 

Aktiebokens utökade funktion kan även ifrågasättas ur det perspektivet att det skulle vara en 

förenkling. Carl Svernlövs utredning från 2009, en utredning som har som syfte att förenkla 

för de mindre bolagen, förespråkar detta som det bästa alternativet. Förslaget om att avskaffa 

aktiebreven är ett bra förslag som skulle förenkla för många företag genom att bland annat 

medföra minskade transaktionskostnader. Att ersätta aktiebrevet genom att istället ge aktie-

boken en utökad funktion framstår dock, enligt min mening, knappast som en förenkling.  

Förslaget kan inte anses vara kostnadseffektivt då aktiebrevets olägenheter endast överförs 

från aktiebrevet till aktieboken. Lösningen är inte heller tidseffektiv då en aktiebok med ett 

utökat innehåll snarare tar längre tid i anspråk för bolaget då bolaget i och med denna lösning 

även måste hålla aktieägarna och andra berörda informerade om de ändringar som sker varje 

gång en anteckning görs i aktieboken. Motivet avseende att aktiebokens utökade funktion 

kommer skapa ett incitament för bolaget att fullgöra sina förpliktelser är inte ett hållbart    

argument då ingenting garanterar att det kommer bli så. Syftet med att förenkla för aktie-

bolagen får istället motsatt effekt då det enbart innebär att en börda överförs från ett ställe till 

ett annat. Istället förespråkar jag lösningen med ett enhetligt system, ett aktieägarregister, så 

som det som används för avstämningsbolagen. 

 

Införandet av ett ägarregister innebär att en anteckning i ett sådant register skulle ersätta    

aktiebrevet och aktiebokens funktion och bli förutsättningen för ett giltigt aktieförvärv där 

själva registreringen blir bärare av aktieägarnas rättigheter. Den största fördelen med att    

införa ett sådant register är att bolagen själva slipper hanteringen av aktieböcker och          

utfärdandet av aktiebrev. Det finns även andra fördelar så som att utomstående intressenter 

och myndigheter enklare kan få information om bolaget. Dessutom kan det konstateras att 

uppgifterna i registret kan få en större trovärdighet då uppgifterna handhas av en oberoende 

aktör. Det är förslagsvis denna aktör som informerar och bekräftar till förvärvare av aktier 

eller andra berörda att aktier överlåtits eller pantsatts. Problematiken med ett ägarregister har 

främst ansetts vara övergångsproblematiken, den enskilda integriteten och situationen för de 

mindre aktiebolagen. Att själva övergången i sig skulle vara anledning nog att avstå från att 
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införa ett papperslöst system har i detta arbete redan avfärdats. Det kan bland annat, vid    

anslutning till registret, innebära en del kostnader för bolagen. Dessa kostnader har dock i 

utredningarna ansetts vara ringa och är således enligt min mening inte anledning nog att avstå 

från att övergå till ett kontobaserat system. Påståendet om att ett ägarregister kan inkräkta på 

enskilda integritets-intressen har även det avfärdats i arbetet eftersom uppgifterna i aktie-

boken idag redan är offentliga. Det är dock viktigt att ett sådant avfärdande inte görs för    

enkelt. Register kommer som sagt alltid vara känsliga system och kommer förmodligen alltid 

ifrågasättas. Integriteten är i allra högsta grad ett beaktansvärt intresse och ska inte kunna  

inskränkas bara för att en annan grund rättfärdigar det. Det är av största vikt att aktieägare och 

övriga intressenter inte avstår från att äga andelar eller investera i aktiebolag på den grund att 

deras innehav finns registrerat i ett datoriserat system. Men i alla sådana situationer bör    

motstående intressen vägas mot varandra. I det här fallet anser jag själv att den största nyttan 

av reformen gynnar bolagen och aktieägarna själva. Att utomstående berörda myndigheter 

och tredje män gynnas av reformen är enbart en positiv bieffekt. Därefter är det ur aktie-

bolagens och aktieägarnas perspektiv viktigt att tillgängligheten av ett sådant register skyddas 

genom åtgärder. Till exempel kan det krävas av utomstående att de vänder sig till aktuell  

värdepappersförvarare för att begära ut uppgifter om bolaget och att utlämnandet av sådana 

uppgifter delges bolagen. Alternativt att utomstående får betala en kostnad för att få ut      

information i syfte att tillskapa ett skyddsnät för uppgifter som får anses skyddsvärda för  

aktiebolagen och aktieägarna. Det finns även en poäng i det den juridiska fakulteten vid   

Uppsala universitet tar upp i sitt remissutlåtande. Nämligen att de aktiebolag med liten            

omsättning, ringa förmögenhet och som inte frivilligt önskar registreras bör undantas från 

ägarregistret. Jag är kluven till huruvida detta skulle kunna vara ett alternativ. Det är viktigt 

att detta beaktas i syfte att tillfredsställa de behov som finns hos de små aktiebolagen i avsikt 

att inte komplicera situationen för småföretagarna i Sverige ytterligare. Samtidigt har det  

ansetts vara en förutsättning för en övergång till ett papperslöst system att det blir ett enhetligt 

system som gäller för alla. Jag återkommer till detta nedan. 

 

Den sakrättsliga problematiken har givits stort utrymme i detta arbete då det är en viktig del i 

att skydda förvärvare och tredje män vid överlåtelse och pantsättning av aktier. Förvärvaren 

måste bli sakrättsligt skyddad från överlåtarens borgenärer samtidigt som tredje män, särskilt i 

panträttsliga situationer, behöver få information om att aktier överlåtits eller pantsatts. Hur de 

sakrättsliga momentens relation till aktier ser ut idag råder det stora meningsskiljaktigheter 

kring. Traditionsprincipen är det krav som uppställs i lagstiftningen vid överlåtelse och    
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pantsättning av aktier och som anses gälla idag. En förvärvare eller panthavare av aktier 

måste därför se till att få det fysiska aktiebrevet i sin besittning för att vara säker på att vara 

sakrättsligt skyddad gentemot överlåtarens eller pantsättarens borgenärer. Det finns dock de 

som kritiserat kravet på tradition för att inte längre fylla sin funktion. Kravet på besittning 

omöjliggör många legitima transaktioner och är inte anpassat till dagens samhälle. Jag tvivlar 

på att många känner till eller ens är medvetna om risken med att inte omgående få aktiebrevet 

i sin besittning vid ett aktieförvärv. Frågan är dock vad som bör ersätta kravet på tradition om 

principen avskaffas och vad man som köpare ska behöva göra för att få ett fullgott skydd vid 

förvärv och köp av aktier. I samma veva diskuteras också vilket sakrättsligt moment som bör 

gälla vid överlåtelse och pantsättning av aktier där aktiebrev inte finns. Något som är av 

största relevans då det måste vara allmänt känt hur överlåtare och förvärvare ska gå tillväga 

för att uppnå en sakrättsligt skyddad äganderätt till det de har köpt.  I doktrin verkar det finnas 

en uppfattning om att förvärvaren vid avsaknad av aktiebrev uppnår sakrättsligt skydd genom 

denuntiation till bolaget. Detta är ett system som skulle vara i överensstämmelse med svensk 

sakrätt men också med hur det ser ut i jämförelse med till exempel Norge. Det har också   

föreslagits att det sakrättsliga skyddet ska knytas till en anteckning i aktieboken eller en    

registrering i ett ägarregister. En anteckning i aktieboken kan bara anses vara ett rättssäkert 

alternativ om, som jag nämnt i avsnittet ovan, aktieboken sköts av någon oberoende.         

Styrelsen bör inte ansvara för aktiebokens utökade funktion då det finns en risk för            

manipulation som i största möjliga mån bör undvikas. I utredningen som behandlar           

traditionsprincipens avskaffande föreslås att avtalsprincipen ska ersätta kravet på besittning 

och tradition. Detta är dock en princip som enligt min mening inte kan existera fristående vid 

överlåtelser och pantsättningar av aktier. Avtalsinnehållet måste fortfarande denuntieras till 

bolagets styrelse alternativt antecknas eller registreras på lämpligt ställe för att tredje man ska 

få tillgång till informationen. Det återstår alltså att avgöra om denuntiationsprincipen bör 

gälla eller om ett registreringsförfarande ska bli avgörande. Skulle ett ägarregister införas så 

bör det sakrättsliga skyddet knytas till en registrering eller anteckning i det registret. På så sätt 

kan förvararen själv till exempel kontrollera att överlåtarens är behörig att överlåta aktierna. 

En kontroll som är svår att utföra i dagsläget då aktieboken och aktiebreven ibland kan vara 

ofullständiga. Eftersom systemet sköts av en oberoende aktör slipper bolagen det               

administrativa arbetet som det innebär att föra aktiebok och utfärda aktiebrev. Risken för  

manipulation av uppgifterna kan fortfarande vara ett problem då det är bolagen själva som 

anmäler uppgifterna för registrering men i och med att någon utomstående ansvarar för    

uppgifterna och kan informera och hålla uppgifter tillgängliga för till exempel minoritetsägare 
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så skapas ändå ett viktigt skyddsnät. Registret kommer därför med största sannolikhet bättre 

spegla de korrekta ägarförhållande i bolaget. Det blir ett tryggt system för bolaget, tredje man 

och andra utomstående aktörer. Det finns de som kritiserat denna lösning för att vara för enkel 

att kringgå och att det kan innehålla felaktigheter. En vattentät lösning som inte lämnar något 

som helst utrymme för missbruk tror jag är svår att finna. De fördelar som ett registrerings-

förfarande har måste anses överväga de nackdelar som systemet innebär.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att majoriteten är överens om att aktiebreven bör avskaffas. 

Diskussionen har istället kretsat kring vad som bör ersätta aktiebreven och hur övergången till 

ett papperslöst system bör utformas. Ett flertal fullgoda förslag har presenterats men den   

politiska bromsklossen har enligt min mening, oavsett färg på regering, satt stopp för         

aktiebrevsreformen då nyttan av reformen inte anses uppväga de olägenheter som reformen 

medför. Det pappersbaserade systemet framställs som ett tryggt och väletablerat system som 

det inte finns anledning att rubba på och av de anledningarna har det nuvarande systemet med 

fysiska aktiebrev fått tillstånd att leva kvar. Som jag ser det bottnar aktiebrevsreformen i två 

grundläggande frågor. För det första om det över huvud taget finns ett behov hos kupong-

bolag att avskaffa aktiebreven. Aktiebrevsreformen har kritiserats eftersom majoriteten av 

kupongbolag i Sverige endast har en eller ett fåtal aktieägare. Aktieöverlåtelser och pant-

sättning sker sällan eller aldrig. Det finns de kupongbolag i Sverige som inte hanterar fysiska 

aktiebrev. Det kan antingen vara så att de frivilligt övergett systemet till fördel för ett  

elektroniskt dataregister. Eller så kan fysiska aktiebrev förkommit eller helt enkelt aldrig   

utfärdats. En enskild aktieägare där omsättningen av aktier är obefintlig bryr sig föga om hur 

aktier lämpligast överlåts eller pantsätts. För en del är därför frågan om aktiebrevets          

avskaffande en icke fråga. Det kan även ifrågasättas vilka problem som frågan egentligen 

aktualiserar hos varje enskilt bolag. Fördelarna av en reform sträcker sig dock längre än till 

varje enskilt bolag. Frågan berör även förvärvare av aktier i bolaget, potentiella investerare 

och allmänna myndigheter som till exempel skatteverket och kronofogdemyndigheten. En del 

i den nuvarande problematiken är att kupongaktiebolag i dagsläget tillämpar olika system. 

Detta kan antingen framstå som icke-önskvärt eller som en fördel då kupongbolag skiljer sig 

åt i omsättning och storlek. Vid en första anblick verkar det lämpligare att tillämpa ett       

enhetligt system för samtliga kupongbolag. Observera dock att det i så fall måste vara ett  

system som fungerar för både små och stora aktiebolag. Att ett kontobaserat system fungerat 

och fortfarande fungerar väl för avstämningsbolag med en stor ägarkrets och hög omsättning 

av aktier är givet. Avstämningsbolagen övergick till ett papperslöst system eftersom det    
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innebar stora kostnader och mycket krångel för dessa bolag att hantera aktiebok, aktiebrev 

och de enskilda aktieöverlåtelserna manuellt. Kupongbolag ansågs dock inte ha samma behov 

av ett sådant system utan det bedömdes vara ett mer ett kostnadseffektivt alternativ för aktie-

bolag med få aktieägare att ha kvar ordningen med det pappersbaserade systemet. Denna  

bedömning gjordes dock under 1970 – talet och det kan konstateras att mycket har förändrats 

sedan dess. Även om det inte finns ett akut behov hos kupongaktiebolag idag att reformera 

lagstiftningen avseende aktiebrev och aktieböcker betyder inte detta att en reform som      

förenklar tillvaron för kupongbolagen välkomnas.  

 

Den andra frågan som behöver besvaras är huruvida aktiebrevet, mot bakgrund av det som 

detta arbete redogjort för, bör avskaffas. Svaret på frågan denna fråga beror på vilket         

perspektiv man väljer att anta. Man kan till exempel se frågan ur ett historiskt perspektiv och 

konstatera att aktiebrevet på grund av historiska skäl bör finnas kvar. Frågan kan även       

diskuteras utifrån ett ekobrottsperspektiv så som Johan Munck gjorde i Bulvanutredningen. 

Det perspektiv som är min egen utgångspunkt för denna uppsats är det bolagsrättsliga       

perspektivet. En reformering av aktiebolagslagen måste innebära en förenkling av             

lagstiftningen och främst en förenkling som är anpassad för och omfattar varje enskilt bolag. 

Det måste även innebära en förenkling för andra aktörer som omfattas av lagstiftningen så 

som potentiella investerare, förvärvare av aktier och tredje män som till exempel banker eller 

andra involverade myndigheter så som bolagsverket, kronofogdemyndigheten eller           

skatteverket. Det är viktigt att det finns ett system som ger utomstående en rättvisande bild av    

företagen samtidigt som systemet ska vara enkelt att hantera för bolagen själva. Aktie-

bolagslagen är i dagsläget väldigt komplex och svårhanterlig för många aktiebolag. Vid en 

kort internationell utblick framstår det som tydligt att Sverige i detta avseende ligger efter. I 

Sverige finns en lagstiftning som ska tillämpas och gälla för samtliga aktiebolag i Sverige, 

oavsett om det är bolag med hundratals aktieägare och med en omsättning i miljardklassen 

eller fåmansaktiebolag där aktieägare och styrelse är en och samma person. Aktiebolagslagen 

försvårar i dagsläget för de mindre bolagen vilket får förödande konsekvenser som bland  

annat kan innebära att man väljer att inte starta aktiebolag. Man väljer en annan bolagsform 

alternativt avstår från att starta och driva företag. Att våga satsa på en idé och starta aktie-

bolag är vad företagande handlar om för många. Fler företag innebär fler jobb och en starkare 

ekonomi och bättre välfärd. Villkoren för små och medelstora företag är av stort värde för att 

vi ska ha en hållbar tillväxt i hela landet. Oftast handlar det om att någon har en idé och    

behöver någon som tror på den idén och är villig att investera i den. En komplicerad och  
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svårhanterlig lagstiftning kan avskräcka från att utomstående väljer att investera i aktiebolag. 

Det uppstår också problem när lagstiftningen inte är harmoniserad med utlandet. Detta skapar 

en konflikt för utländska intressenter att investera i aktiebolag. Oavsett om man är bosatt i 

Sverige eller utomlands så är det viktigt att sänka trösklar och införa enklare regler i syfte att 

underlätta för människor att starta och driva bolag i Sverige. Det är inte önskvärt att svenska 

regler avskräcker näringsidkare både inom och utom Sveriges gränser från att bedriva aktie-

bolagsverksamhet i Sverige då lagstiftningen är för komplicerad. Av dessa skäl valde man 

bland annat att sänka kravet på aktiekapital för privata bolag från 100 000 kronor till 50 000 

kronor. Det har varit uppe till förslag att sänka kravet ytterligare. Det har även föreslagits att 

bland annat tiden det tar att få sitt bolag registrerat måste minska då det måste bli mer       

tillgängligt för småföretagare att kunna bli aktiebolagsägare. Jag anser att aktiebrevets       

avskaffande är ytterligare ett steg i denna förenklingsreform.  

 

Om ett aktieägarregister införs för kupongbolag är frågan om detta ska omfatta alla sådana 

bolag eller om fåmansbolag ska kunna välja om de vill omfattas och i annat fall undantas från 

att registreras. Att undanta fåmansbolag kan antingen ses som en flexibel lösning där systemet 

är anpassat för varje enskilt bolag eller så kan det bli problematiskt då systemet inte är      

enhetligt. Ett enhetligt system blir ett enkelt system som medför en säkrare hantering där inga 

tvivel kommer råda om till exempel vart man ska vända sig för att få korrekt information om 

exempelvis vilka som är aktieägare.  Det är även eftersträvansvärt att med ett system där   

liknande sakrättsliga regler gäller för kupongbolag och avstämningsbolag. Olika sakrättsliga 

principer borde inte variera beroende vem det är som är köpare i varje enskilt fall. Det kan 

bland annat uppstå problem om bolag får välja värdepappersförvarare då det uppstår         

konkurrens på marknaden med flera olika aktörer. Den bästa lösningen skulle i sådana fall 

vara att en aktör i alla får tillgång till samtliga ägarregister så att all information kan nås från 

ett och samma ställe. En annan lösning som jag ser det skulle kunna vara att införa lägre   

anslutningskrav för mindre bolag med få aktieägare eller ringa omsättning. Dessa bolag skulle 

kunna undantas från eventuella anslutningsavgifter i syfte att inte tvinga på obligatoriska 

kostnader som kan bli extra betungande för små bolag. I slutändan är jag övertygad om att 

samtliga kupongaktiebolag, stora som små, kommer anse lösningen med ett ägarregister vara 

en förenkling. Nyttan och behovet kanske inte är lika stort överallt men det kommer oavsett 

vilket i alla fall innebära en förenkling för samtliga vilket är det som eftersträvas. I stort sett 

lika regler bör alltså gälla för samtliga bolag.  
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Fastän den nuvarande ordningen har gällt under lång tid finns det enligt min mening skäl att 

övergå till en ny ordning med ett aktieägarregister som anses mer naturlig och bättre anpassad 

till dagens samhälle.  Situationen för små aktiebolag är idag tillräckligt komplicerad som den 

är och fokus bör ligga på att förenkla för dessa bolag och inte kvarstanna i en gammal       

reglering som innebär onödigt administrativt arbete eller införa obligatoriska krav där den 

administrativa bördan överförs från ett område till ett annat. För att återkoppla till fråge-

ställningarna som ligger till grund för detta arbete kan det enligt min mening konstateras att 

anledningen till varför aktiebrevsreformen inte införts i Sverige, i motsats till bland annat 

Norge, är på grund av den politiska bromsklossen och viljan av att vilja utreda istället för att 

hitta lösningar. Det är ett trögt system och ett slöseri på skattebetalarnas resurser.               

Avslutningsvis kan sägas att det ligger ett egenvärde i att svensk rätt så långt som möjligt 

överensstämmer med annan europeisk rätt och att det ligger i tiden att utvecklingen går åt 

samma håll som resten av Europa och EU föreslår, nämligen ett successivt avskaffande av 

pappersaktier.   
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