
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JURIDISKA INSTITUTIONEN 
Stockholms universitet 

 

 

 

 

 

Aktieöverlåtelsebegränsningar i 

en familjerättslig kontext 
- problematiken kring aktieövergångar.   

Nathalie Olofsson 

 

 

Examensarbete i Associationsrätt, 30 hp 
Examinator: Henrik Karlström 

Stockholm, Höstterminen 2015 



2 

  

SAMMANFATTNING 

 

Ett innehav av aktier kan vara betydande för både bolaget och personerna som förfogar över 

det. Därför kan det vara viktigt för aktieägarna att i vissa fall kunna skydda aktierna från att 

övergå till en ny ägare. Denna uppsats handlar om hur ett bolag och en aktieägare kan skydda 

sig från att dess aktier övergår till en ny person genom en familjerättslig övergång. Syftet med 

denna framställning är att analysera problematiken som kan uppstå kring de aktieövergångs-

begränsningar vilka är tillämpliga vid universalfång samt att undersöka om det kan finnas 

undantag som resulterar i att även tredje man kan bli bunden vid kontraktuella överlåtelse-

restriktioner. Eftersom överlåtelsebegräsningar normalt inte förekommer i noterade bolag är 

uppsatsen begränsad till att enbart behandla onoterade bolag.  

 

Slutsatsen är att det enligt allmänna avtalsrättsliga regler i svensk rätt inte finns något som talar 

för att en tredje part skulle kunna bli bunden av det som två parter avtalar med varandra. Även 

den allmänt rådande uppfattningen i doktrin verkar vara av denna åsikt. Det finns dock ett flertal 

möjligheter för ägarna att skydda bolaget mot oönskade aktieägare utan att tredje man behöver 

bli bunden av avtalet. Detta kan göras genom att kontraktuella överlåtelsebegränsningar till-

ämpas tillsammans med bestämmelser i äktenskapsbalken och ärvdabalken. De begränsnings-

möjligheter som diskuterats i framställningen är alla olika pålitliga och tillförlitliga ur en be-

gränsningssynpunkt, det är därför viktigt att aktieägarna är noggranna och ser till det enskilda 

bolagets behov när de upprättar olika typer av begränsningar. Detta för att skapa ett tryggt och 

stabilt aktieägande.                  

 

  



3 

  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

SAMMANFATTNING .............................................................................................................. 2 

FÖRKORTNINGAR .................................................................................................................. 6 

1 INLEDNING ....................................................................................................................... 7 

1.1 BAKGRUND.................................................................................................................... 7 

1.2 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING .................................................................... 8 

1.3 METOD OCH MATERIAL ............................................................................................. 8 

1.4 AVGRÄNSNINGAR ....................................................................................................... 9 

1.5 DISPOSITION................................................................................................................ 10 

1.6 SYSTEMATIK OCH BEGREPP ................................................................................... 11 

2 ÖVERLÅTELSEBEGRÄNSNINGAR ............................................................................ 12 

2.1 PRINCIPEN OM AKTIERS FRIA ÖVERLÅTBARHET ............................................ 12 

2.2 FÖRBEHÅLL ................................................................................................................. 13 

2.2.1 Allmänt om förbehåll ............................................................................................... 13 

2.2.2 Samtyckesförbehåll .................................................................................................. 14 

2.2.3 Förköpsförbehåll ...................................................................................................... 15 

2.2.4 Hembudsförbehåll .................................................................................................... 16 

2.3 AKTIEÄGARAVTAL ................................................................................................... 18 

2.3.1 Allmänt om aktieägaravtal ....................................................................................... 18 

2.3.2 Avtal och avtalsprinciper ......................................................................................... 20 

2.3.3 Innehåll och innebörd .............................................................................................. 21 

2.3.4 Avtalsbrott och sanktioner ....................................................................................... 21 

2.3.5 Aktieägaravtal och tredje mans bundenhet .............................................................. 22 

3 DE FAMILJERÄTTSLIGA ÖVERGÅNGARNA ........................................................... 27 

3.1 BODELNING ................................................................................................................. 27 

3.1.1 Allmänt .................................................................................................................... 27 



4 

  

3.1.2 Föravtal .................................................................................................................... 27 

3.1.3 Bodelningsavtal ........................................................................................................ 28 

3.2 10 KAP. 3 § ÄKTB ........................................................................................................ 29 

3.2.1 Allmänt .................................................................................................................... 29 

3.2.2 Rättigheter ................................................................................................................ 30 

3.2.3 Rättigheter som inte är överlåtbara .......................................................................... 31 

3.2.4 Mannheimerfallet och egendom av särskilt slag ...................................................... 33 

3.3 ÄKTENSKAPSFÖRORD .............................................................................................. 35 

3.4 ARV ................................................................................................................................ 35 

3.5 TESTAMENTE .............................................................................................................. 36 

3.5.1 Jämkning av testamente ........................................................................................... 38 

4 VÄRDERING AV AKTIER ............................................................................................. 40 

4.1 ALLMÄNT OM AKTIERS VÄRDERING ................................................................... 40 

4.2 OLIKA METODER FÖR VÄRDERING ...................................................................... 41 

4.2.1 Substansvärdes- och avkastningsmetoden ............................................................... 41 

4.2.2 Marknadspris och omsättning .................................................................................. 42 

4.2.3 Kvotvärde ................................................................................................................. 43 

4.3 VÄRDERING VID FALL AV FAMILJERÄTTSLIG KARAKTÄR ........................... 43 

4.3.1 Mannheimerfallet och aktievärdering ...................................................................... 43 

4.3.2 Värdering ................................................................................................................. 46 

5      PROBLEMÖVERSIKT ................................................................................................... 49 

5.1 INLEDNING .................................................................................................................. 49 

5.2 PROBLEMATIKEN KRING ÄKTENSKAPSBALKEN OCH AKTIE-

ÖVERGÅNGSREGLERINGAR ......................................................................................... 49 

5.2.1 Allmänt om problematiken ...................................................................................... 49 

5.2.2 Aktieägaravtal och 10 kap. 3 § ÄktB ....................................................................... 49 

5.2.3 Förbehåll i bolagsordning och 10 kap. 3 § ÄktB ..................................................... 52 



5 

  

5.2.4 Testamente och 10 kap. 3 § ÄktB ............................................................................ 54 

5.3 MÖJLIGA KLAUSULER I AKTIEÄGARAVTAL FÖR  

ATT UNDGÅ AKTIERS ÖVERGÅNG TILL TREDJE MAN .......................................... 54 

5.3.1 Aktieägaravtal och klausul om krav på testamente .................................................. 54 

5.3.2 Aktieägaravtal och klausul om krav på äktenskapsförord ....................................... 55 

6      ANALYS .......................................................................................................................... 58 

6.1 FÖRBEHÅLLS- OCH AVTALSBEGRÄNSNINGARNAS  

FÖRHÅLLANDE TILL 10 KAP. 3 § ÄKTB ...................................................................... 58 

6.2 TREDJE MANS BUNDHENHET VID KONTRAKTUELLA  

ÖVERLÅTELSERESTRIKTIONER ................................................................................... 59 

6.3 SKILLNADEN MELLAN DE OLIKA UNIVERSALFÅNGEN  

I FÖRHÅLLANDE TILL TREDJE MANS BUNDHENHET ............................................ 60 

6.4 VÄRDERINGENS RELEVANS VID AKTIERS ÖVERGÅNG .................................. 62 

6.5 AKTIEÖVERGÅNGSBEGRÄNSNINGARNAS PÅLITLIGHET  

VID BOLAGETS SKYDD MOT INTE ÖNSKVÄRDA AKTIEÄGARE.......................... 62 

6.6 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER ....................................................................... 65 

7      KÄLLFÖRTECKNING ................................................................................................... 67 

 

  



6 

  

FÖRKORTNINGAR 

 

ABL Aktiebolagslag (2005:551) 

ABLF Aktiebolagsförordning (2005:559) 

AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar 

på förmögenhetsrättens område 

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

GB Giftermålsbalken 

HD Högsta Domstolen 

JT Juridisk Tidskrift 

MSA Mannheimer Swartling 

NJA Nytt Juridiskt Arkiv 

Prop. Proposition 

LVM Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 

SFS Svensk författningssamling 

SvJT Svensk Juristtidning 

UB Utsökningsbalk (1981:774) 

ÄB Ärvdabalk (1958:637) 

ÄktB Äktenskapsbalk (1987:230) 

 

 



7 

  

1 INLEDNING 

 

1.1 BAKGRUND 

 

Möjligheten att begränsa aktieövergångar har funnits i Sverige sedan tidigt 1900-tal. Likt det 

moderna rättssamhället är även övriga samhället under ständig förändring. Olika typer av uni-

versalfång får i varierande utsträckning betydelse i individers liv. I dagsläget finns ett stort antal 

onoterade bolag i Sverige vilka är konstant påverkade av samhällets ständiga utveckling. I vissa 

fall kan det vara avgörande för bolagets framtid att få möjlighet att avgöra vem som får äga 

aktier i bolaget. Det finns redan ett antal möjligheter inskrivna i aktiebolagslagen (2005:551) 

(ABL)1 för bolag att begränsa vilka som kan träda in som aktieägare. Dessa skrivs in i en bolags-

ordning och kallas förbehåll.2 Härutöver kan aktieägarna träffa ett aktieägaravtal, vilket kan 

fånga upp både det som bolagsordningen reglerar och det som inte regleras i denna. Dessa avtal 

binder dock inte bolaget och behandlas inte i ABL utan bygger på allmänna avtalsrättsliga 

regler3 och ofta även regleringen om enkla bolag.4  

 

Problematiken kring aktieöverlåtelsebegränsningar i svensk rätt är något som är mycket väl-

utrett och det finns en stor mängd doktrin inom området. Det som än inte är helt utrett är de 

problem vilka kan uppstå när aktier överlåts genom universalfång. Ett relevant problem i dags-

läget är att det exempelvis råder oenighet om huruvida tredje man kan bli bunden av kontrak-

tuella överlåtelserestriktioner vid universalfång. Detta har blivit en mycket aktuell fråga, efter-

som cirka 24 000 personer skiljer sig per år i Sverige.5   

 

I ett nyligen publicerat hovrättsavgörande, Hovrätten över Skåne och Blekinge dom den 21 maj 

2015 i mål T 1489-14, (”Mannheimerfallet”),6 diskuteras vissa svårigheter som kan uppstå vid 

dessa typer av aktieövergångar. Fallet rörde en bodelning i vilken aktier i ett onoterat bolag 

                                                           
1 Senast omtryckt SFS 2015:719. 
2 Se 4 kap. 7 § ABL. 
3 Andersson, Sten, Johansson, Svante & Skog, Rolf, Aktiebolagslagen. En kommentar. Del 1, 10 u., Norstedts 

Juridik AB, Stockholm, 2015, s. 4:16. 
4 Stattin, Daniel, Några anmärkningar om aktieägaravtal som rättsinstitut, JT 2011/12, s. 756. 
5 SCB, enheten för befolkningsstatistik, Skilsmässor vanliga efter några år, Statistiska Centralbyråns hemsida 

(www.scb.se), 2015-05-07, nr: 2015:117. 
6 Hovrättens dom vann laga kraft för Lars Kongstad (svarande) den 18 juni 2015. Tatiana Tolstoy (kärande) 

överklagade domen den 11 juni 2015, överklagandet avslogs av HD den 2 december 2015. För Tatiana Tolstoy 

vann därmed hovrättens dom laga kraft samma dag som HD avslog överklagandet. 
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innefattades. Frågor som uppkom och är väsentliga för denna uppsats var huruvida aktierna 

skulle tas med i bodelningen och hur de skulle värderas. Avgörande för detta problem var om 

tredje man kunde anses bunden till det avtal beträffande aktierna som aktieägaren ingått. Rätts-

fallet berör emellertid enbart en del av de tre universalfång som är aktuella för uppsatsen. Utöv-

er bodelningsfallet kommer även problematiken kring aktiers övergång vid testamente och arv 

att studeras. Detta för att utreda om tredje mans bundenhet kan variera beroende på typ av 

universalfång.    

 

 

1.2 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 

 

Principen om aktiers fria överlåtbarhet är en grundläggande princip som länge varit etablerad i 

svensk rätt. I flertalet fall kan det dock vara av stor vikt för bolaget att frångå denna. Syftet med 

denna uppsats är att studera problematiken kring de aktieövergångsbegränsningar som kan upp-

stå vid familjerättsliga fång samt om det kan finnas undantag i dessa som resulterar i att även 

tredje man kan bli bunden vid kontraktuella överlåtelserestriktioner i aktieägaravtal.   

 

De frågeställningar som i det följande kommer att besvaras är:  

 Hur förhåller sig 10 kap. 3 § ÄktB till förbehålls- och avtalsbegränsningar, kan använd-

ningen av den ena utsläcka möjligheten att använda den andra?  

 Kan ett bolag genom kontraktuella aktieöverlåtelserestriktioner även binda tredje man 

(exempelvis successorer)? 

 Finns det skillnader mellan de olika universalfången som resulterar i att utfallet av tredje 

mans bundenhet varierar? 

 Vilken relevans har aktievärderingen för aktiers övergång vid universalfång? 

 Är en aktieövergångsbegränsning att anse som en pålitlig möjlighet för bolagen att 

skydda sig mot inte önskvärda aktieägare? 

 

 

1.3  METOD OCH MATERIAL 

 

I huvudsak har den rättsdogmatiska metoden använts inom ramen för undersökningen. Det bör 

framhävas att man vid användning av en rättsdogmatisk metod är relativt bunden till svenska 
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rättstraditioner samt vissa specifika rättskällor. Att vara bunden till den svenska rättskälleläran 

är emellertid inte något problem för denna framställning, eftersom den enbart undersöker och 

analyserar gällande rätt i Sverige.     

 

Någon komparativ metod har inte tillämpats, men det finns komparativa inslag. Detta då jag 

använt mig av annan nordisk rätt i den mån det varit relevant för framställningen. Jag kommer 

dock inte att göra någon närmare analys av dessa, eftersom jag främst studerat nordiska källor 

som nämnts i svensk doktrin.           

 

För att försöka reda ut lagstiftarens ståndpunkt om reglernas syften och tillämpning har förutom 

aktuell lagstiftning även förarbeten, främst propositioner, använts. Doktrin har också varit en 

betydelsefull källa. Rättspraxis har använts i den mån jag funnit det tillämpligt och då främst 

domar från HD. Jag har dock även använt mig av några för uppsatsen betydelsefulla domar från 

hovrätt och tingsrätt. Främst har Mannheimerfallet varit av stor betydelse för denna fram-

ställning.  

 

 

1.4  AVGRÄNSNINGAR 

 

Mot bakgrund av att överlåtelsebegränsningar vanligen inte förekommer i noterade bolag har 

jag valt att avgränsa uppsatsen till att enbart behandla onoterade aktier och rättsläget gällande 

dessa.  

 

Framställningen är även avgränsad till att enbart behandla begränsningar som rör skydd av 

ägande. Det bör dock noteras att det på senare år har uppkommit nya typer av avyttrings-

begränsningar, exempel på dessa är begränsningar kallade put option och tag along.7 Dessa be-

gränsningsalternativ rör ofta exit möjligheter eller är åtgärder för att förhindra att delägare 

hämtar hem vinsten för tidigt.   

 

 

                                                           
7 Andersson, Lars, Haag, Kajsa & Sund, Lars-Göran, Share transfer restrictions and family businesses: The 

minority shareholder perspective, European Buisness Law Review, vol. 26 (3), 2015, s. 341ff. Se även Sjöman, 

Bolagsordningen, aktieägaravtalet och minoriteten, Svernlöv, Carl (red.), Aktiebolagens minoritetsskydd, Iustus 

Förlag AB, Uppsala, 2008, s. 62f. 
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1.5  DISPOSITION 

 

För att avsiktligt skapa en bra grund för texten och systematiskt förenkla för läsaren börjar 

denna uppsats med ett inledande kapitel vari en bakgrund till undersökningen ges. I kapitlet 

presenteras också textens syfte, frågeställningar, den metod som valts samt de avgränsningar 

som är av betydelse för den fortsatta framställningen. Detta kapitel efterföljs av en djupare för-

klaring av de olika aktieöverlåts- och aktieövergångsbegräsningarna. Kapitlet diskuterar de 

olika förbehållsbegränsningar som kan införas i bolagsordningen samt de olika kontraktuella 

begränsningar vilka kan bli aktuella. Det andra kapitlet lägger grunden för den problematik som 

kommer att diskuteras längre fram i denna uppsats.  

 

I uppsatsens tredje kapitel ges en förklaring av de familjerättsliga delar vilka är viktiga för 

problematiken som kommer att diskuteras i uppsatsen. Då dessa har en central roll för de situa-

tioner när aktier kan tänkas övergå till en ny ägare blir det även viktigt att ge en kortare beskriv-

ning av hur de fungerar. I framställningens fjärde kapitel diskuteras olika metoder för värdering 

av aktier i onoterade bolag, detta är betydelsefullt för att förstå delar av den problematik som 

diskuteras i det refererade rättsfallet i framställningen.  

 

I det femte kapitlet kommer problematiken kring aktieövergångar att diskuteras. De problem 

som främst diskuteras i det femte kapitlet är bestämmelsen i 10 kap. 3 § äktenskapsbalken 

(1987:230) (ÄktB)8 förhållande till bolagsordning och aktieägaravtal. I kapitel fem diskuteras 

även möjligheterna att i aktieägaravtal införa olika krav på upprättande av äktenskapsförord 

och testamente för att begränsa övergång av bolagets aktier vid universalfång. Det sjätte kapitlet 

innehåller en analys av den problematik som kan uppstå vid aktieövergångar. Analysen be-

handlar främst problematiken som sådan samt vad aktiebolag kan göra för att få ett så bra skydd 

som möjligt mot en eventuellt oönskad aktieövergång. Avslutningsvis finns en kortare slutsats 

för att väva samman det som diskuterats i uppsatsen.  

 

 

 

 

                                                           
8 Senast omtryckt SFS 2014:376. 
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1.6  SYSTEMATIK OCH BEGREPP 

 

Aktieöverlåtelser och aktieövergångar definieras olika beroende på vilka källor som studeras. 

Efter att ha studerat en mängd olika källor har jag slutligen valt att i min framställning använda 

mig av den definition som står i proposition 2004/05, nr 85 angående ny aktiebolagslag och 

som även Erik Sjöman använder sig av i hans bok.9 Med begreppet aktieöverlåtelser avses 

singularfång såsom köp, byte och gåva. Aktieöverlåtelser kan genom bestämmelse i bolags-

ordningen begränsas genom alla tre förbehållsregleringar (se 4 kap. 8, 18 och 27§ ABL). Term-

en övergång är enligt förarbetena till 4 kap. 7 § ABL inte att likställa med begreppet över-

låtelse.10 Denna ska istället ses som en övergång vid ett universalfång, vilken innefattar bodel-

ning, arv och testamente.11 Möjligheten att i bolagsordningen införa en begränsning för en 

aktieövergång är något begränsad då det för aktieövergångar endast är möjligt att införa ett 

hembudsförbehåll.12 

 

I uppsatsen används begreppet aktieägaravtal. För denna term finns ingen legaldefinition och 

den benämns inte heller i författningstext. Detta på grund av att avtalstypen vuxit fram ur det 

praktiska rättslivet. Att avtalstypen inte finns reglerad i lag medför att det i denna framställning 

bör göras en förklaring av begreppet för att underlätta förståelsen för kommande resonemang. 

Begreppets innebörd är precis det som den fastslår, det är ett avtal mellan aktieägare. Begreppet 

aktieägaravtal kan även förklaras med ett alternativt begrepp kallat konsortialavtal. Ett sådant 

avtal fastställer ett konsortium. Med detta menas att den avtalade överenskommelsen fastställer 

en sammanslutning mellan parterna.13 Benämningen konsortialavtal14 anses dock vara relativt 

förlegad och i dagsläget används nästan enbart begreppet aktieägaravtal.15  

  

                                                           
9 Sjöman, Erik, Hembud, förköp och samtycke, 3 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2013, s. 48f.  
10 Prop. 2004/05:85 Angående ny aktiebolagslag, s. 263.  
11 Prop. 2004/05:85 i not 10 a.st.  
12 Prop. 2004/05:85 i not 10 a.st. 
13 Arvidsson, Niklas, Aktieägaravtal – Särskilt om besluts- och överlåtelsebindningar, 1 u., Thomson Reuters 

Professional AB, Stockholm, 2011, s. 61.  
14 Även skillnaden mellan ett konsortialavtal och ett aktierättsligt röstavtal bör noteras. Den senare bygger på 

aktieägarnas rätt att rösta på bolagets bolagsstämma. Denna typ av avtal kan vidare anses utgöra två olika typer 

kallade röstbindnings- och röstöverföringsavtal. Den förstnämnda anses föreskriva de aktieberättigades 

skyldigheter huruvida de ska eller inte ska rösta. Den senare anses istället utgöra ett avtal vilken bemärker en 

överföring av aktiernas rösträtt utan att de aktuella aktierna samtidigt överlåts (Se Arvidsson, i not 13 a.st.). 

Detta kommer dock inte att beröras mer i uppsatsen, men det är ändå viktigt för den kommande framställningen 

att ha vetskap om skillnaden mellan avtalstyperna. 
15 Se exempelvis Arvidsson, Roos, Ramberg, Stattin, Svernlöv samt Sjöman, vilka alla använder benämningen 

aktieägaravtal.  
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2 ÖVERLÅTELSEBEGRÄNSNINGAR 

 

2.1 PRINCIPEN OM AKTIERS FRIA ÖVERLÅTBARHET 

 

Principen om fri överlåtbarhet16 fyller ett flertal viktiga funktioner i aktiebolaget och är en av 

aktiebolagsrättens grundpelare. Principens innebörd är att det ska skapas förutsättningar för att 

ge bolagets verksamhet kontinuitet i fall när någon aktieägare vill lämna och därmed frigöra 

sitt investerade kapital.17 Till att börja har den en betydande roll för aktiebolagets finansierings-

möjligheter, eftersom de som tillskjuter kapital i bolaget får en möjlighet att avyttra sina aktier 

och samtidigt eventuellt erhålla värdestegring. Det kapital som personen från början investerar 

i ett aktiebolag blir dock bundet under bolagets resterande livslängd. Följden av detta blir att en 

person som äger aktier i bolaget inte kan träda ur som aktieägare och återta sin insats. För-

hållningssättet gynnar bolagets kapitalförsörjning, eftersom bolagets kapitalkostnader sänks när 

det finns möjlighet för aktieägarna att avbryta sitt engagemang och avyttra sina aktier utan att 

det försvinner kapital.18 Istället kan aktiens ägare förfoga över dess värde genom att överlåta 

den till en ny person. Att ägaren har möjlighet att göra detta ger också en effektiv resursal-

lokering, då det förutses att aktien förhoppningsvis innehas av de som värderar den högst och 

som antas kunna driva verksamheten effektivast.19  

 

Det är av stor betydelse att principen om aktiers fria överlåtbarhet inte urholkas. Det har därför 

varit viktigt att skapa tydliga restriktioner angående vad aktieägarna får besluta om när det 

gäller inskränkningar i denna princip.20 Trots att principen har en innebörd som ska vara gynn-

sam för bolaget är den framförallt i fåmansbolag bekymmersam såtillvida att det i den typen av 

bolag kan vara förödande om en aktie övergår till oönskade aktieägare.21 Att en oönskad person, 

såsom till exempel en konkurrent eller arvinge till en ägare, förvärvar aktier i bolaget kan få 

mycket negativa konsekvenser för de drabbade. Det kan därför vara av stor vikt för ägarna att i 

dess bolag kunna begränsa principen om fri överlåtbarhet. I och med införandet av 2005 års 

ABL har det införts möjligheter att inta olika typer av förbehåll som inskränker den fria över-

                                                           
16 Se 4 kap. 7 § 1 st. ABL. 
17 Prop. 2004/05:85 i not 10 a.a., s. 249. 
18 Prop. 2004/05:85 i not 10 a.a., s. 249f. 
19 Sjöman, i not 7 a.a., s. 61. 
20 Prop. 2004/05:85 i not 10 a.a., s. 251.  
21 Sjöman, i not 9 a.a., s. 55. 
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låtbarheten i bolagsordningen. De inskränkningar som genom bolagsordningen kan begränsa 

principen kallas förbehåll och finns även de i 4 kap. ABL. Tidigare kunde sådana förbehåll 

endast intas i aktieägaravtal.22  

 

 

2.2 FÖRBEHÅLL 

 

2.2.1 Allmänt om förbehåll 

 

En kategori av undantag till principen om aktiers fria överlåtbarhet är som tidigare nämnts 

förbehåll. Undantagen vilka är tre till antalet regleras i 4 kap. 7§ ABL. Listan anses vara ut-

tömmande för att ge ett visst skydd till den grundläggande princip som undantagen bygger på.23 

Paragrafen i 2005 års lag24 anger att de finns till för att aktieägarna ska ha en möjlighet att kunna 

förhindra att oönskade ägarförändringar sker. I förarbeten till tidigare svenska aktiebolagslagar 

har angetts att förbehåll finns till för att begränsa aktieöverlåtelser.25 Detta är dock en sanning 

med modifikation eftersom endast samtyckes- och förköpsförbehåll är begränsade till att enbart 

gälla överlåtelser. Hembudsförbehåll anses kunna omfatta både aktieöverlåtelser och aktieöver-

gångar.26  

 

När förbehållet ska införas i ett bolag krävs det först att aktieägarna röstar om detta på en bolags-

stämma och därmed antar en ny bolagsordning.27 Bolagsordningen ska sedan registreras hos 

Bolagsverket. Den kan senare ändras genom ett stämmobeslut och ändringarna ska även de 

registreras hos ovan nämnda myndighet. Det är inte möjligt att på annat sätt skriva in ändringar 

i bolagsordningen.28 Om någon aktieägare handlar i strid mot förbehållen blir sanktionen att 

köpet blir ogiltigt och att aktierna återgår till säljaren.29 Detta gäller dock enbart vid förköp- 

och samtyckesförbehåll.30 Gällande hembudsförbehåll blir följden något annorlunda. Om hem-

budsförbehållet inte tillämpas blir effekten att köparen inte förs in i aktieboken. Köparen äger 

                                                           
22 Prop. 2004/05:85 i not 10 a.a., s. 260 samt 264. 
23 Se 4 kap. 7 § 1 st. ABL, se även prop. 2004/05:85 i not 10 a.a., s. 251. 
24 Se 4 kap. 7 § ABL. 
25 Prop. 1975:103 Angående förslag till ny aktiebolagslag m.m., s. 116ff. 
26 Prop. 2004/05:85 i not 10 a.a., s. 250ff. 
27 Prop. 2004/05:85 i not 10 a.a., s. 540.  
28 Prop. 2004/05:85 i not 10 a.a., s. 250ff. 
29 Se exempelvis 4 kap. 17 samt 26 §§ ABL. 
30 Jfr 4 kap. 17 samt 26 §§ ABL med 4 kap. 35 § 1 st. ABL. 
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aktierna men har då ingen användning för dem.31 På bolagsrättslig grund anses förköps- och 

samtyckesförbehåll i bolagsordningen för närvarande vara den enda möjligheten att ogiltig-

förklara ett köp av aktier.32 Förbehållen har i grunden samma syfte, dock begränsar de aktie-

överlåtelser och aktieövergångar på olika sätt. Detta kommer att redogöras för nedan i kapitlet 

där de tre olika alternativen av förbehåll förklaras närmare.  

 

 

2.2.2 Samtyckesförbehåll 

 

Detta förbehåll regleras i 4 kap. 8 § ABL. Enligt bestämmelsen får alla aktiebolag som inte är 

avstämningsbolag begränsa en överlåtelse så att de enbart får ske om de på bolagsstämma eller 

om styrelsen samtyckt till överlåtelsen.33 Den aktieägare vilken önskar överlåta aktier som om-

fattas av en sådan klausul måste ansöka om detta till bolagets styrelse.34 Det ska i ansökan fram-

gå vilken person som är den tilltänka förvärvaren.35 Om överlåtaren vill att bolaget ska anvisa 

en annan förvärvare, ifall samtycke till det befintliga förvärvaren vägras, ska också detta anges 

i ansökan.36 I det senare fallet måste det även anges samtliga villkor för aktiernas överlåtelse.37 

Efter detta ska bolaget besluta i frågan inom den tid som finns angiven i bolagsordningen.38 Om 

bolaget samtycker till aktieöverlåtelsen gäller detta samtycke i sex månader från det att de 

skickade meddelande om dess beslut till överlåtaren. I fall när bolaget inte ger något beslut 

inom den tid som är angiven i samtyckesförbehållet blir följden att de anses samtycka till över-

låtelsen.39 Vägras samtycke ska skälen till detta anges.40 Samtycke kan endast ges till den 

person vilken finns antecknad i beslutet. Om bolaget inte samtycker och samtidigt i beslutet 

uppger en annan förvärvare som vill överta aktierna får det inte råda förmånligare villkor för 

förvärvaren än det gjorde för de som uppgetts i ansökan.41 Uppkommer tvist ska talan vara 

väckt inom den tid som finns bestämd i samtyckesförbehållet. Detta gäller både när överlåtaren 

                                                           
31 Se 4 kap. 35 § ABL, se även Sandström, Jan, Hembud och lösningsrätt vid övergång av aktie, 1 u., P A 

Norstedts & Söners Förlag, Stockholm, 1976, s. 148.  
32 Se exempelvis 4 kap. 17 samt 26 §§ ABL. 
33 Se 4 kap. 8 § ABL, se även prop. 2004/05:85 i not 10 a.a., s. 264f.   
34 Se 4 kap. 11 § 1 st. ABL. 
35 Se 4 kap. 11 § 2 st. 1 men. ABL. 
36 Se 4 kap. 11 § 2 st. ABL. 
37 Se 4 kap. 11 § 2 st. 3 men. ABL. 
38 Se 4 kap. 12-13 §§ ABL. 
39 Se 4 kap. 16 § ABL. 
40 Se 4 kap. 12 § ABL. 
41 Se 4 kap. 16 § ABL. 
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har angivit en förvärvare och när bolaget har gjort det.42 Begränsningen ger bolaget en bra 

kontroll över vem de tar in som aktieägare. Något som begränsar samtyckesförbehållets an-

vändning är att det endast går att tillämpa vid aktieöverlåtelser.43  

 

 

2.2.3 Förköpsförbehåll 

 

Förköpsförbehåll betyder att bolaget i bolagsordningen inför ett förbehåll om förköp. Förbe-

hållet innebär att en utomstående person eller en person som redan äger aktier i bolaget ska 

erbjudas att köpa aktierna innan de överlåts till en ny ägare.44 Detta medför att bolaget i bolags-

ordningen redan angett de personer som är förköpsberättigade och därmed får köpa aktierna om 

någon av de befintliga aktieägarna vill avyttra sina aktier. Följden av detta blir att dessa personer 

först måste erbjudas att köpa aktierna innan de utbjuds till andra utomstående intressenter.45 De 

eller den aktieägare vilka önskar överlåta aktier som omfattas av förköpsrätt ska anmäla sin 

önskan att sälja aktierna till bolagets styrelse.46 Styrelsen ska sedan informera de personer som 

finns inskrivna i bolagsordningen för denna rätt och anteckna om det är någon som är intress-

erad. Anspråk på förköp ska framställas inom den tid som anges i förköpsförbehållet. Om behov 

finns ska även förköpspriset fastställas i ett förköpsförbehåll. Fastställs inte priset i förbehållet 

ska det bestämmas till ett pris som motsvarar aktiernas värde vid en försäljning under normala 

förhållanden.47 Efter detta ska betalning av aktierna ske, betalningen ska äga rum inom den 

period som anges i förköpsförbehållet.48 Om ett förköp inte kommer till stånd kan överlåtaren 

överlåta aktierna utan att ge ett nytt erbjudande, men denna typ av överlåtelse får inte ske om 

det blir förmånligare för den senare förvärvaren att erhålla aktierna.49 Om någon förköpspret-

endent skulle vilja väcka talan om något villkor eller om förköpsrätt, ska även detta ske inom 

den tid som angavs i förköpsförbehållet. Om talan väcks ska också detta antecknas i aktie-

boken.50      

 

                                                           
42 Se 4 kap. 14 § ABL. 
43 Prop. 2004/05:85 i not 10 a.a., s. 268.  
44 Se 4 kap. 18 § ABL. 
45 Se 4 kap. 21 § ABL. 
46 Se 4 kap. 20 § ABL. 
47 Se 4 kap. 19 § ABL. 
48 Se 4 kap. 19 § 1 st. p. 7 ABL, se även prop. 2004/05:85 i not 10 a.a., s. 261f. 
49 Se 4 kap. 25 § ABL. 
50 Se 4 kap. 22 § ABL.  
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Förköps- och hembudsförbehåll har många likheter med varandra. Det förra uppstår dock före 

själva överlåtelsen till skillnad mot det senare.51 Likt samtyckesförbehållen är dock förköps-

förbehållet begränsat till att endast kunna användas i kupongbolag, detta eftersom köp som sker 

i strid med bestämmelsen blir ogiltiga. Förfarandet skulle därför bli mycket komplicerat att 

reglera i avstämningsbolag.52 Som tidigare nämnts kan inte heller begränsningar rörande förköp 

omfatta universalfång, utan den är begränsad till att endast omfatta singularfång.53 

 

 

2.2.4 Hembudsförbehåll 

 

Förbehållsbegränsningen var innan 2005 års ABL det enda alternativet om bolaget önskade att 

restriktionen skulle skrivas in i bolagsordningen. 54 Begränsningen innebär att om en aktie köps 

upp av en person ska den av köparen hembjudas till de som anges i förbehållet.55 Ur begräns-

ningssynpunkt bör det dock noteras att både redan befintliga aktieägare och utomstående 

personer som inte är aktieägare sedan tidigare kan göras hembudspliktiga.56 Personer som redan 

äger aktier i bolaget kan dock fritt förvärva nya aktier utan att hembudsklausulen aktiveras.57 

Ett undantag från detta kan vara om bolaget innehar aktier av olika slag. I dessa fall kan en 

person omfattas av hembudsklausulen om denne förvärvar aktier av ett annat slag än vad denne 

redan innehar.58 Det bör också nämnas att förbehållet gäller gentemot dödsboet när aktier inte 

övergår till en ny aktieägare (successor) inom ett år, detta eftersom de omfattas av ett hembuds-

förbehåll och det sker en äganderättsövergång genom bodelning, arv eller testamente.59 

 

Begränsningen är vanligt förekommande och förekommer i ca 75 % av alla svenska aktie-

bolag.60 Det finns både positiva och negativa aspekter med denna typ av begränsning. En positiv 

aspekt är att bolaget har full kontroll om vem de ska skydda sig emot genom att lösa tillbaka 

aktierna. Negativt för denna begränsning är dock att det kan uppstå problem med att avgöra 

vem det är som innehar rösträtten för aktierna under den period som aktierna skiftar ägare. Lös-

                                                           
51 Se 4 kap. 18 samt 27 §§ ABL, se även prop. 2004/05:85 i not 10 a.a., s. 260.  
52 Prop. 2004/05:85 i not 10 a.a., s. 261.  
53 Prop. 2004/05:85 i not 10 a.a., s. 260.  
54 Prop. 2004/05:85 i not 10 a.a., s. 560.  
55 Se 4 kap. 27 § ABL. 
56 Se 4 kap. 27 § ABL. 
57 Sandström, i not 31 a.a., s. 23. 
58 Sandström, i not 31 a.a., s. 23.  
59 Se 4 kap. 29 § ABL. 
60 Sjöman, i not 9 a.a., s. 148. 
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ningsrätten för aktierna uppstår efter att en eller flera aktier övergått till en ny ägare och medför 

att det kan uppstå omfattande rösträttsproblem. Detta då rösträtten för aktierna under hembuds-

tiden är central och avgörande för vem som får rösta. Lösningsrätten för aktierna inträder dock 

först när den oönskade ägaren inträtt i bolaget,61 eftersom förvärvaren redan köpt aktierna innan 

de hembjuds till resterande aktieägare. Enligt 4 kap. 35 § 1 st. ABL får personen som förvärvat 

hembudspliktiga aktier inte föras in i aktieboken innan det konstaterats att någon lösningsrätt 

inte utnyttjats. Förvärvaren får ändå under tiden från förvärvet till dess att denne definitivt är 

införd i aktieboken (hembudstiden) utöva vissa rättigheter.62 Under denna period har personen 

som förvärvat aktierna rätt till eventuell vinstutdelning samt företrädesrätt vid teckning av 

konvertibler, teckningsoptioner eller nya aktier.63 Största problemet med denna typ av förvärv 

är att aktierna under perioden passiveras. Under denna tid finns det ingen som kan utöva 

rösträtten för de aktier som förvärvats.64 Detta problem kan dock enkelt undvikas om bolaget i 

bolagsordningen inför en reglering om vem som ska inneha rösträtten för aktierna under denna 

period. I bolagsordningen har det därför getts en möjlighet att i förväg avgöra om det är 

förvärvaren eller överlåtaren som ska utöva rösträtten under perioden.65 Detta medför även att 

samma person då innehar de sammanhängande rättigheterna för aktierna under denna tid.66 En 

person som överlåtit aktierna, men som genom föreskrift i bolagsordningen enligt 4 kap. 35 § 

2 st. 2 men. ABL utövar rösträtt för aktierna ansvarar på samma sätt som en aktieägare i de 

beslut som denne deltar i.67 Utnyttjas istället lösningsrätten övergår skyldigheter och rättigheter, 

även i fallen då det uppkommit nya teckningsoptioner, konvertibler och aktier som tecknats 

under hembudstiden, till den person som utnyttjat lösningsrätten.68  

 

Den som har förvärvat aktierna, köparen, måste anmäla detta till styrelsen som genast ska 

underrätta de vilka är berättigade att lösa aktierna. I anmälan måste det finnas information om 

ersättningen som betalats för aktierna samt om förvärvarens villkor för inlösen.69 När anmälan 

gjorts ska den genast antecknas i bolagets aktiebok. Under hembudsperioden ska de lösen-

berättigade av styrelsen underrättas om varje hembud som inkommit.70 Bolaget behöver enbart 

                                                           
61 Sjöman, i not 9 a.a., s. 149. 
62 Se 4 kap. 35 § ABL. 
63 Se 4 kap. 35 § 1 st. ABL.  
64 Sandström, i not 31 a.a., s. 81.  
65 Se 4 kap. 35 § 2 st. 2 men. ABL.  
66 Se 4 kap. 35 § 2 st. ABL.  
67 Se 4 kap. 36 § ABL. 
68 Se 4 kap. 35 § 3 st. ABL.  
69 Se 4 kap. 30 § 1 st. ABL.  
70 Se 4 kap. 31 § 2 st. ABL. 
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underrätta varje lösningsberättigad person vilken har känd postadress.71 Lösenrätten måste 

framställas inom den tid som anges i förbehållet. Enligt lag får tiden bestämmas till minimalt 

en månad och maximalt två månader.72 Efter detta ska lösenpriset bestämmas och betalning ske 

inom den tid som anges i bolagsordningen. I vissa fall kan aktieägarna i förväg ha avtalat om 

det pris som aktierna ska lösas för, dock är detta inte något krav som uppställs i bestämmelsen. 

Om inte något pris angetts i förbehållet ska priset enligt 4 kap. 28 § 2 st. ABL bestämmas till 

en summa som motsvarar aktiernas pris vid en försäljning under normala omständigheter.73 Till 

skillnad från de båda ovanstående förbehållen kan hembudsförbehåll införas i både kupong- 

och avstämningsbolag, samt kan omfatta både singular- och universalfång.74 

 

 

2.3 AKTIEÄGARAVTAL 

 

2.3.1 Allmänt om aktieägaravtal 

 

Ett aktieägaravtal ger en möjlighet för aktieägarna att utöver de traditionella aktiebolagsrättsliga 

reglerna göra en komplettering med regler som är mer anpassade specifikt för bolaget.75 Detta 

avtal behandlas dock inte i ABL utan består i en utformning av avtalsrättsliga regler.76 Utöver 

de ovanstående förbehållen finns därför ytterligare en möjlighet för bolagen att begränsa och 

reglera övergångar av dess aktier. Ibland kan även aktieägaravtal slutas för att aktieägarna vill 

att det ska råda sekretess över det som avtalas. Många olika rättsförhållanden kan regleras 

genom dessa avtal. För denna framställning kommer dock möjligheten att införa olika typer av 

föryttringsbegränsningar och inlösenregler att ha störst fokus.77  

 

Avtalstiden varierar, men oftast är de tidsbestämda. Avtalets giltighetstid kan dock förlängas 

automatiskt under kortare perioder om inte uppsägning skett inom den uppsägningstid som 

anges. Om alla aktieägare är likaberättigade brukar dock avtalets giltighetstid vara bestämt på 

ett annat sätt. Istället för att vara tidsbestämt brukar avtalet i dessa fall löpa tills en av parterna 

                                                           
71 Se 4 kap. 31 § ABL.  
72 Se 4 kap. 28 § 1 st. 5 p. ABL. 
73 Sjöman, i not 9 a.a., s. 149. 
74 Sjöman, i not 9 a.a., s. 148. 
75 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 1:2 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2006, s. 79. 
76 Prop. 2004/05:85 i not 10 a.a., s. 546.  
77 Arvidsson, i not 13 a.a., s. 59.  



19 

  

önskar att avbryta samarbetet.78 Denna typ av avtal träffas dock oftast i samband med bolagets 

bildande. Det kan emellertid även träffas senare för att eliminera risker för diverse konflikter 

eller i samband med att ny aktieägare träder in i bolaget.79  

 

Ett flertal författare till litteratur rörande aktieägaravtal samt bolagsrättsexperter menar att ett 

aktieägaravtal även kan utgöra ett enkelt bolag.80 Det ger fog för att anta att det i Sverige kan 

finnas två typer av aktieägaravtal, både sådana som regleras av lag (1980:1102) om handels-

bolag och enkla bolag (BL)81 och sådana som regleras av lag (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). Stattin är av åsikten att aktieägaravtal 

oftast är att se som ett enkelt bolag och att BL då ska beaktas vid tillämpning av dessa.82 Andra 

menar att det ska anses vara en form av en egen avtalstyp vilken inte har sin reglering i särskild 

lagstiftning.83 För att ett avtal ska anses vara ett enkelt bolag måste alla rekvisit för ett enkelt 

bolag vara uppfyllda. De tre kriterium vilka ska vara uppfyllda för att ett enkelt bolag ska anses 

föreligga har utvecklats i den bolagsrättsliga litteraturen. Det ska föreligga ett avtal där parterna 

har ett kvalificerat gemensamt ändamål och är förpliktade att verka för det ändamålet.84 Ram-

berg diskuterar dock ett fjärde tidigare kriterium som befäster att det ska finnas gemensamma 

tillgångar för att det ska föreligga ett enkelt bolag. I normalfallet finns det inga gemensamma 

tillgångar vid denna typ av avtal. Ramberg anser därför att ett aktieägaravtal snarare är en typ 

av sui generis, det vill säga ett avtal eller en avtalstyp som inte finns reglerad i särskild lag-

stiftning. Den senare åsikten delas även av författare i dansk och norsk doktin, där aktieägar-

avtal inte anses vara enkla bolag.85 Den härskande uppfattningen i svensk rätt förefaller allt 

jämt vara att ett aktieägaravtal kan utgöra ett enkelt bolag.86 Något som talar till nackdel för att 

ett avtal av denna typ ska ses som ett enkelt bolag är ur likvidationssynpunkt. Enligt regler i BL 

ska bolaget träda i likvidation genast ifall någon av delägarna avlider.87 Detta medför att aktie-

ägaravtalet upphör att gälla direkt ifall någon av parterna dör. Detta förfarande kan få stora 

konsekvenser för bolaget eftersom de delägare som trodde att de var skyddade genom avtal, 

kan stå helt utan regleringar om vad som gäller dem emellan. Denna bestämmelse är dock enligt 

                                                           
78 Roos, Carl Martin, Avtal och rösträtt, 1 u., Almqvist & Wiksell Förlag AB, Stockholm, 1969, s. 132.  
79 Roos, i not 78 a.a., s. 124. 
80 Se Nial, Roos, Sandström, Stattin samt Svernlöv.  
81 Senast omtryckt SFS 2014:540. 
82 Stattin, Daniel, Om aktieägaravtal, JT 2004/05, s. 100. 
83 Ramberg, Christina, Aktieägaravtal i praktiken, 1:1 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2011, s. 17.  
84 Ramberg, i not 83 a.a., s. 18.  
85 Ramberg, i not 83 a.a., s. 17ff. 
86 Se Fagerlund, Nial, Roos, Sandström, Stattin, Sund samt Svernlöv. 
87 2 kap. 26 § BL. 
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BL och dess förarbeten dispositiv vilket medför att den kan avtalas bort vid slutandet av av-

talet.88  

 

 

2.3.2 Avtal och avtalsprinciper 

 

En mycket vedertagen huvudregel inom avtalsrätten är att avtalet inte kan binda några andra än 

de parter som ingår det.89 Denna regel bygger på att ett avtal oftast uppkommer genom att det 

finns en partsvilja att ingå avtal samt att de båda parterna vill verka för att samarbetet mellan 

dem ska bli fullgjort.90 Principen om pacta sunt servanda innebär att avtal ska hållas. Avtalet 

bygger på att parterna kan komma överens och fullfölja det som tidigare bestämts. Om någon 

av parterna skulle bryta mot det som avtalats regleras detta genom klausuler i avtalet.91 Skade-

stånd som i dessa fall uppkommit på grund av avtalsbrott finns det ingen särskild reglering för. 

Istället gäller allmänna regler om skadestånd vid avtalsbrott.92   

 

Principen om numerus clausus är egentligen en sakrättslig princip som innebär att sakrätternas 

antal är begränsade.93 Denna medför att möjligheten vid ett avtals ingående är begränsat till att 

två parter inte fritt i ett avtal kan bestämma att ena partens rättighet ska erhålla skydd mot en 

tredje man på motpartens sida. Dessa regler är tvingande till förmån för tredje man.94 Principen 

har sina rötter i finsk rätt, där det inte överhuvudtaget är möjligt att genom avtal försämra tredje 

mans rättsställning.95 Hur stort genomslag principen har i Sverige är dock oklart, men mycket 

talar för att det svenska rättsläget är mycket likt det som råder i Finland.96   

 

 

 

 

                                                           
88 Se 2 kap. 29 § BL, se även prop. 1979/80:143 Angående förslag till lag om handelsbolag och enkla bolag, s. 

55. 
89 Lindskog, Stefan, Aktieägaravtal – kommentarer med anledning av en avhandling, SvJT 2011, s. 528. 
90 Dotevall, Rolf & Grönfors, Kurt, Avtalslagen. En kommentar, 4 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 

48. 
91 Dotevall & Grönfors, i not 90 a.a., s. 50. 
92 Se NJA 1942 s. 627. 
93 Håstad, Torgny, Sakrätt avseende lös egendom, 6:12 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2000, s. 130. 
94 Håstad, i not 93 a.a., s. 16. 
95 Brattström, Margareta, Nordisk samboerrett: Egendomsförhållanden under bestående samboende, 1 u., 

Gyldendal Norsk Forlag AS, 2014, s. 98.  
96 Brattström, i not 95 a.st.  
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2.3.3 Innehåll och innebörd 

 

I aktieägaravtalet regleras ofta frågor om styrelsesammansättning, vinstfördelning samt olika 

sätt att reglera huruvida utomstående individer inte ska få möjlighet att bli delägare i bolaget.97 

Ett aktieägaravtal kan också delas in i ett flertal klausuler vilka kan ses som huvudgrupper för 

avtalets slutande. Dessa är fyra till antalet och behandlar följande: hur makten ska styras i aktie-

bolaget, hur finansieringen ska styras, hur aktieomsättningen ska styras samt vilka påtryck-

ningsmedels som ska används.98 Det som främst har relevans för vidare resonemang är styran-

det av aktieomsättningen. Närmare bestämt överlåtelserättigheterna och i vilken utsträckning 

parterna enligt avtal ska kunna skydda sig mot olämpliga personers delägarskap.  

 

Aktieägaravtalet anses vara en problematisk figur inom juridiken.99 Detta till följd av att det i 

dessa ges en relativt stor frihet för aktieägarna att reglera inbördes förhållanden. Separations-

principen medför att aktieägaravtalet binder parterna som ingår det, men saknar aktiebolags-

rättslig verkan.100 Detta innebär att avtalet inte binder bolagsorganen. Principen separerar därför 

förhållandet mellan bolagsordningen och aktieägaravtalet samt medför att respektive bestämm-

elser ska skötas utifrån dess förutsättningar.101 Ett exempel på detta är att stämmobeslut vilka 

fattats i strid med avtalet inte kan angripas genom klander, vilket framgår av en hovrättsdom 

från 2004.102  

 

 

2.3.4 Avtalsbrott och sanktioner 

 

Om någon av aktieägarna skulle bryta mot det som de tidigare avtalat blir inte sanktionen 

ogiltighet. Istället för att förvärvet exempelvis blir ogiltigt, sanktioneras överträdelser av be-

stämmelser i avtalet genom särskilda på förhand avtalade sanktioner, såsom vite, eller om någon 

avtalsreglering inte finns via skadestånd på grund av avtalsbrott.103 Det kan även införas be-

stämmelser om inlösen i aktieägaravtalet. Finns inga sådana bestämmelser går det inte på något 

sätt att påverka ett köp eller en försäljning av en avtalsparts aktier om aktieägarna inte kommer 

                                                           
97 Roos, i not 78 a.a., s. 124ff.  
98 Sandström, i not 75 a.a., s. 80f.  
99 Danelius, Johan & Ericson, Johannes, Tvångsinlösen av aktier och aktieägaravtal, SvJT 2011, s. 857. 
100 Se NJA 2011 s. 429. 
101 Ramberg, i not 83 a.a., s. 33.  
102 Se Svea hovrätts dom den 17 februari 2004 i mål nr Ö 1244-04. 
103 Danelius & Ericson, i not 99 a.a., s. 859.  
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överens.104 Det bör även påpekas att klausuler om sanktioner i ett aktieägaravtal är tämligen 

viktiga för avtalets bestånd. Om det inte skulle finnas några sanktioner i avtalet kan följden bli 

att avtalsparterna troligtvis inte följer det som de avtalat om. Klausulerna i avtalet skulle därmed 

i ett flertal fall vara helt värdelösa för parterna.105 Skadestånd kan dock aktualiseras i dessa fall 

vilket medför att problemet troligtvis inte medför några större komplikation för avtalsparterna. 

Det bör även noteras att parterna i de flesta fall faktiskt vill fullfölja avtalet och att det är mycket 

sällsynt att personer ansluter sig till dessa typer av avtal med avsikt att inte följa det som av-

talats. 

 

Det vanligaste fallet vid inlösen är att en avtalspart påtvingar en annan aktieägare att lösa in 

sina aktier. Om aktieägarna väljer att införa inlösenbestämmelser i ett aktieägaravtal påverkar 

det inte reglerna om minoritetinlösen. En inlösen enligt aktieägaravtal kan aktualiseras i ett an-

tal olika situationer.106 Ett fall då aktierna kan inlösas är när ett avtalsbrott uppstått. I vissa aktie-

ägaravtal kan det dock föreligga krav på väsentligt avtalsbrott för att en inlösen ska få ske. 

Andra fall där inlösen kan inträffa är bland annat vid försäljning av aktierna och uppsägning av 

aktieägaravtalet.107 I avtalet är det dock viktigt att reglera i vilka situationer och på vilket sätt 

inlösen ska få ske. Reglering om vem som är inlösenberättigad, hur inlösen ska anmälas samt 

inlösenperiod är därför viktiga att ha med i avtalet.108 Det är även viktigt att i avtalet införa 

värderingsklausuler för att bestämma värderingsmetoden för de inlösta aktierna.  

       

 

2.3.5 Aktieägaravtal och tredje mans bundenhet 

 

Enligt allmänna avtalsrättsliga samt sakrättsliga regler inom svensk rätt kan inte ett avtal mellan 

två parter också binda en tredje part. Meningen med dessa regler är att en tredje man som är i 

god tro ska skyddas.109 Regler och principer som talar för detta ställningstagande är exempelvis 

den ovan nämnda principen om numerus clausus samt regeln om att avtal som är slutna till 

nackdel för tredje man inte blir giltiga.110 Frågan är dock om det finns fog att anta att eventuella 

undantag till dessa finns. I ett rättsutlåtande till Mannheimerfallet diskuteras huruvida ett avtal 

                                                           
104 Ramberg, i not 83 a.a., s. 111.  
105 Sandström, i not 31 a.a., s. 280.  
106 Ramberg, i not 83 a.a., s. 111f.  
107 Ramberg, i not 83 a.a., s. 112. 
108 Ramberg, i not 83 a.a., s. 113.  
109 Dotevall & Grönfors, i not 90 a.a., s. 54f. 
110 Håstad, i not 93 a.st. samt i not 93 a.a., s. 16.  
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mellan aktieägare kan anses utgöra ett avtal som inte enbart binder avtalsparterna, utan också 

tredje man. Den härskande åsikten däri anses dock vara att ett avtal inte binder några andra än 

avtalsparterna. 111 I övrigt kan konstateras att olika författare har varierande åsikter om huruvida 

tredje man i dessa situationer ska anses vara bunden av avtalet eller inte.112  

 

Till skillnad från tredje mans förhållande till bolagsordningen vilken studerades tidigare i fram-

ställningen blir förhållandena annorlunda när aktieägarna istället väljer att använda sig av ett 

aktieägaravtal för att reglera förhållanden dem emellan i bolaget. Precis som tidigare nämnts 

vilar förhållandet till tredje man vid aktieägaravtal på allmänna regler om avtal eller på be-

stämmelser om enkla bolag. I dessa fall finns inget direkt lagstöd som skyddar förhållandet till 

tredje man, likt det som finns enligt bolagsordningen. Istället är principerna relativt luddiga och 

ger fog för flertalet tolkningar. De flesta författarna inom juridisk litteratur är av åsikten att 

tredje part inte kan bli bunden av klausuler i aktieägaravtal.113 Det finns dock författare som an-

för att fallet skulle vara annorlunda vid övergångar som sker på grund av familjerättsliga fång, 

exempelvis bodelning, arv och testamente. De menar att vid dessa typer av aktieövergångar kan 

det finnas fog att påstå att en tredje part kan bli bunden av det som avtalsparterna ingår.114 Den 

allmänt vedertagna åsikten inom svensk rätt är dock att tredje man inte kan bli bunden av det 

avtal som aktieägarna ingår med varandra.115 Åsikten är djupt rotad och framkommer i en stor 

mängd litteratur.116 Detta framgår också av separationsprincipen vilken innebär att ett avtal in-

gånget av ägare till aktierna inte kan binda annan varken juridisk eller fysisk person.117 Denna 

princip finns också till för att det är svårt för tredje man att få kännedom om vad som står i 

aktieägaravtalet. Det anses inte vara rimligt att en tredje man ska undersöka aktieägaravtalet för 

att få vetskap om dess innehåll och hur vissa förfaranden kan angripas. I vissa fall finns ingen 

möjlighet för tredje man att undersöka avtalet eftersom det kan vara sekretessbelagt.118 Det som 

separationsprincipen fastställer är dock inte skyddet som bolaget har mot tredje man utan snar-

are dennes skydd mot bolaget.  Principen kan dock användas för att konstatera varför en tredje 

                                                           
111 Se Mannheimerfallet, bilaga 2.   
112 Jfr exempelvis Brattström och Sund, som är av olika åsikter rörande tredje mans möjlighet att bli bunden av 

ett aktieägaravtal.   
113 Se exempelvis Arvidsson, Brattström och Ramberg, som alla är av åsikten att tredje man inte kan bli bunden 

till ett aktieägaravtal. 
114 Se exempelvis Sund, som påstår att det finns fall rörande aktieägaravtal då tredjemansbundenhet kan uppstå. 
115 Brattströms uttalande i Mannheimerfallet, Ramberg, i not 83 a.a., s. 32 samt Stattin, i not 82 a.a., s. 101.  
116 Se exempelvis Brattström, Håstad, Ramberg samt Arvidsson.  
117 Ramberg, i not 83 a.a., s. 32.  
118 Ramberg, i not 83 a.a., s. 33f.  
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part inte ska ha möjlighet att bli bunden av ett avtal som två parter ingår med varandra. Detta 

med anledning av att principen syftar till att skydda tredje man.  

 

I dagsläget finns det ett antal prejudicerande fall från Högsta Domstolen i vilka olika villkor i 

avtal mot tredje man har prövats. I fallen NJA 1989 s. 696, NJA 1991 s. 376, NJA 1993 s. 468 

samt NJA 1998 s. 135 har giltigheten av villkor i avtal som begränsar överlåtelser prövats i för-

hållande till en ägares borgenärer. Av denna praxis följer att den grundläggande förutsättningen 

för att villkor ska få verkan mot nämndas borgenärer är att en givare uppställt villkoren i sam-

band med en benefik transaktion.119 En benefik transaktion innebär att föremålet övergått till 

en ny ägare utan vederlag, såsom till exempel en gåva.120 Om det inte är fråga om en benefik 

transaktion kan några sakrättsliga verkningar i förhållande till tredje man inte uppkomma.121 

Ett aktieägaravtal mellan ett bolags aktieägare utgör dock ingen benefik transaktion vilket med-

för att förhållandena huruvida de kan binda tredje man måste studeras vidare.  

 

Ett undantag är att tredje man troligtvis kan bli bunden av avtalet om det råder ett överlåtelse-

förbud i ett aktieägaravtal som uppställts via en benefik rättshandling. En rättshandling av sådan 

typ innebär att en person utan krav på motprestation fullgör något för en annan person som är 

av värde för denna.122 För att detta förfarande ska bli tillämpligt måste personen som innehar 

aktierna förvärvat dem genom en benefik transaktion. Denna handling utgör ett skydd mot 

tredje man, exempelvis förvärvarens borgenärer och har diskuterats i rättsfallet NJA 1989 s. 16. 

Det bör dock noteras att motsatsen till detta anses råda gällande onerösa överlåtelser. Vid dessa 

typer av överlåtelser anses inte tredje man kunna bli bunden av avtalet och det finns inget skydd 

mot tredje man att tillämpa. I olika litteratur har det även diskuterats om överlåtelseförbudet 

blir utan verkan om det inte är fullständigt benefikt. HD yttrade sin åsikt i fallet NJA 1991 s. 

376 och anförde att för att det ska anses utgöra en benefik transaktion måste parterna kunna 

bevisa detta. Ett krav råder därför på att någon av parterna ska kunna bevisa att egendomen 

förvärvats genom arvskifte eller bodelning för att den ska vara skyddad mot tredje man.123 Om 

förfarandet tillämpas blir slutsatsen att egendomen inte blir överlåtbar, men tredje man blir inte 

bunden i något hänseende.     

                                                           
119 Se NJA 1989 s. 696, NJA 1991 s. 376, NJA 1993 s. 468 samt NJA 1998 s. 135. 
120 Se NJA 1997 s. 336. 
121 Se Mannheimerfallet, bilaga 2.  
122 Nationalencyklopedin, benefik rättshandling. http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/en-

cyklopedi/lång/benefik-rättshandling (hämtad 2015-11-16).  
123 Zackariasson, Laila, Svensk rättspraxis. Sakrätt 1982-2001, SvJT 2003, s. 878f.  
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Förfarandet att tredje man inte kan bli bunden av det som två aktieägare avtalar i ett aktieägar-

avtal anses vidare även vara en effekt av principen om numerus clausus. Om den skulle bedöm-

as som tillämplig i svensk rätt kan principen medföra att tredje man aldrig anses vara bunden 

av det som aktieägare avtalar i ett aktieägaravtal. Detta med anledning av att sakrätten enligt 

sakrättsliga regler är begränsad till att omfatta enbart två parter. En tredje part kan därför aldrig 

bli aktuell i frågan.124 Det finns således fog att undersöka frågan vidare och se om tredje man 

kan bli bunden av det som två parter avtalar inom något område i den svenska rätten, även om 

det inte finns någon möjlighet till detta inom övriga nordiska länders rätt. En hembusklausul i 

ett aktieägaravtal anses därför inte ha något att göra med tredjemansverkningar, eftersom den 

anses grunda sig på en allmän princip om sakrättsliga verkningar. Således blir det snarare i 

dessa fall de sakrättsliga verkningarna av avtalet spörsmål som blir aktuella och det finns ingen 

direkt lösning på hur detta ska hanteras.125 Att klausulen inte har något med tredje man att göra 

utesluter dock inte faktumet att de i aktieägaravtal kan binda tredje man. Huvudregeln vid 

tillämpning av en övergångsbegränsning är att den enbart kan binda parterna som ingår den, 

men uppenbarligen borde det finnas undantag.  

 

Aktieägaravtal går oftast längre i sina regleringar än vad föryttringsbegränsningarna i en bolags-

ordning gör. Detta medför att avtalsparterna, aktieägarna, blir hårdare bundna i avtalet än vid 

fallet med bolagsordningar.126 Bedömningen om tredjemansverkan av en hembudsklausul i ett 

aktieägaravtal kan göras med utgångspunkten i att personen som förvärvar aktier i ett bolag 

handlar på sin egen risk om denne inte inskaffar information om bolaget och dess aktier innan 

köpet genomförs.127 Det faktum att begränsningar i ett avtal av detta slag inte har något för-

hållande till bolaget utan enbart till ägarna av aktierna medför att det egentligen inte finns något 

som utesluter rättsverkningar mot tredje man. Detta till följd av att det finns tre alternativ rör-

ande hur de föryttringsbegräsningar som anses gå utanför det som stämmer överens med aktie-

bolagslagen kan tänkas binda en förvärvare, det vill säga tredje man. De principmöjligheter som 

i detta avseende kan anses binda en förvärvare är följande:  

 

 

 

                                                           
124 Håstad, i not 93 a.a., s. 16.  
125 Sandström, i not 31 a.a., s. 280ff.  
126 Sandström, i not 31 a.a., s. 275.  
127 Sandström, i not 31 a.a., s. 281.  



26 

  

1. En förvärvare binds till avtalet oavsett ond eller god tro. 

2. De förvärvare som känner till begränsningen blir bundna av den. 

3. Trots att förvärvaren mycket väl känner till begränsningen blir de inte bundna av den. 

 

Om tredje man inte alls skulle anses kunna bli bunden i något av de ovanstående fallen kan 

konsekvensen bli att bolaget måste registrera den nya ägaren bli trots att aktierna överlåtits i 

strid mot avtalet.128 En aktieägare som har kännedom om detaljer i ett aktieägaravtal anses vara 

i ond tro. Detta kan medföra att tredje man blir bunden av avtalet på grund av att denne haft 

vetskap om belastningen innan övergången gjordes.129 Huruvida tredje man har vetskap om att 

denne blir bunden av begränsningen om övergång sker anses den härskande uppfattningen i 

svensk rätt vara att denne inte kan bli bunden, detta oavsett hur god kunskapen är.130 Det finns 

dock författare som är av åsikten att det får göras en bedömning i respektive fall huruvida om-

sättningsintresset borde ge vika för rättighetens skyddsintresse.131 Rättsläget är inte helt glas-

klart132 och frågan har diskuterats mycket i doktrin. Detta dels eftersom dansk och troligtvis 

även norsk rätt utesluter tredje man från att kunna göra förvärv som står i strid med de be-

lastningar avseende överlåten egendom som finns i ett avtal.133     

 

  

                                                           
128 Sandström, i not 31 a.a., s. 280.  
129 Sandström, i not 31 a.a., s. 283ff.   
130 Se exempelvis Nial, Roos, Hessler samt Forssell som är av denna uppfattning. 
131 Sjöman, Avtalade aktieöverlåtelserestriktioners verkan gentemot ondtroende aktieförvärvare, SvJT 2015, s. 

834. 
132 Sjöman, i not 131 a.a., s. 826. 
133 Sandström, i not 31 a.a., s. 288.  
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3 DE FAMILJERÄTTSLIGA ÖVERGÅNGARNA 

 

3.1 BODELNING 

 

3.1.1 Allmänt  

 

Bodelning är ett fenomen som uppstår inom familjerätten. Enligt äktenskapsbalken kan bo-

delning uppkomma i tre olika situationer. Dessa är om parterna under äktenskapets gång anmält 

detta till tingsrätten, vid äktenskapsskillnad eller om ena maken avlider.134 Ett avtal som görs 

vid äktenskapsskillnad kan delas in i två grupper. Den ena kallas föravtal och skrivs innan en 

omedelbart kommande äktenskapsskillnad.135 Den andra typen av avtal görs oftast efter separa-

tion inträtt och kallas för bodelningsavtal. 136  

 

 

3.1.2 Föravtal 

 

Ett föravtal uppkommer under tiden som makarna fortfarande är i äktenskap med varandra, men 

har en omedelbart förestående äktenskapsskillnad framför sig.137 Vid denna typ av handling 

kan makarna avtala om vad som ska innefattas i en kommande bodelning eller om saker som 

kan ha samband med denna.138 Föravtalet kan enkelt förklaras som en överenskommelse att 

ingå ett avtal med specifikt innehåll. Den mest förekommande perioden för ett avtal av sådan 

typ är 6 – 12 månader vilken är den vanliga betänketiden som föregår en slutlig dom om äkten-

skapsskillnad.139  

 

För att avtalet ska bli giltigt måste vissa formkrav vara uppfyllda. Handlingen måste vara 

skriftlig och undertecknad.140 Detta krav medför att det efter inträdandet av den nya äktenskaps-

balken inte längre godtas några muntliga föravtal, inte ens om de träffats innan den nya balken 

                                                           
134 Se 9 kap. 1 § ÄktB, se även 1 kap. 5 § ÄktB, angående i vilka situationer bodelning kan uppstå.   
135 Se 9 kap. 13 § ÄktB.  
136 Teleman, Örjan, Bodelning – under äktenskap och vid skilsmässa, 5 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2011, s. 270. 
137 Se 9 kap. 13 § ÄktB.  
138 Se 9 kap. 13 § ÄktB, se även Tottie, Lars & Teleman, Örjan, Äktenskapsbalken – En kommentar, 2 u., 

Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2010, s. 258. 
139 Teleman, i not 136 a.a., s. 259.  
140 Se 9 kap. 13 § ÄktB.  
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trädde ikraft.141 Denna typ av avtal är relativt begränsad, eftersom den enbart omfattar den 

period från att föravtalet tillkom till dess att talan om äktenskapsskillnad väcks.142 Därför kan 

avtalstypen inte bli tillämplig för bodelning under äktenskapets gång eller vid dödsfall.143 

 

Någonting som emellertid bör noteras är att efterfrågan att teckna avtal av denna typ har minskat 

efter att det gavs möjlighet att redan under äktenskapets gång upprätta bodelningsavtal. Möjlig-

heten finns dock kvar på grund av att det fortfarande kan finnas angelägenhet för makar att upp-

rätta denna avtalstyp i vissa specifika fall.144   

 

 

3.1.3 Bodelningsavtal 

 

När makarnas äktenskap ska upplösas måste deras egendom delas upp mellan dem genom bo-

delning.145 I princip följer denna typ av avtal samma avtalsregler som den tidigare nämnda om 

avtal för kommande bodelning.146 Avtalstypen kan upprättas vid tre skeden, dels under äkten-

skapets gång, efter att talan om äktenskapsskillnad väckts eller efter att domen om äkten-

skapsskillnad vunnit laga kraft. Avtalet regleras i 10 kap. ÄktB och huvudregeln för denna är 

att den ska innefatta makarnas giftorättsgods. Med detta menas ena makens egendom vilken 

andre maken har giftorätt i.147 Enligt huvudregeln innefattas all egendom vilken makarna har 

som giftorättsgods och detta oavsett om den är fast eller lös. Även avkastning, exempelvis ränta 

på banktillgodohavanden och aktieutdelning anses höra till denna. Det finns dock ett antal 

undantag till giftorätten.148 Parterna kan exempelvis avtala om att all egendom ska vara 

enskild.149 Detta avtal kallas äktenskapsförord och regleras i 7 kap. ÄktB. Bodelning anses vara 

en privat angelägenhet vilket parterna borde kunna klara själva. Oftast klarar även parterna av 

att göra detta men om de inte kan komma överens kan de ta hjälp av en sakkunnig, oftast en 

värderingsman eller advokat för att lösa det som de är oeniga om.150 

 

                                                           
141 Tottie & Teleman, i not 138 a.a., s. 262. 
142 Teleman, i not 136 a.a., s. 255. 
143 Tottie & Teleman, i not 138 a.a., s. 259ff.  
144 Teleman, i not 136 a.a., s. 256ff. 
145 Se 9 kap. 1 § ÄktB.  
146 Se 9 kap. 1 samt 13 §§ ÄktB.  
147 Se 7 kap. 1 § ÄktB. 
148 Se 7 kap. 2 § ÄktB, se även Teleman, i not 136 a.a., s. 46. 
149 Se 7 kap. 2 § 1 st. p. 1 ÄktB. 
150 Agell, Anders & Brattström, Margareta, Äktenskap Samboende Partnerskap, 5 u., Iustus Förlag AB, Uppsala, 

2011, s. 157.  
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En bodelning kan i grunden delas upp i två moment oavsett hur parterna genomför denna. I det 

första momentet ska makarnas skulder och tillgångar utredas. Under denna period ska det även 

göras en andelsberäkning. En sådan beräkning innebär att värdet av vardera partens giftorätts-

andel delas upp i värdemässiga bestämningar.151 Efter detta ska en lottläggning göras.152 Under 

skedet ska parets tillgångar och skulder fördelas för att täcka deras respektive giftorättsandel-

ar.153 Vanligast är att parterna redan vid separationstillfället, innan bodelning skett, delar upp 

sina tillgångar. Denna åtgärd är dock inte att anse som bodelning, eftersom den senare är en 

formbunden rättshandling vilket inte den tidigare är.154 För att en bodelning ska vara giltig 

måste den uppfylla ett flertal formkrav.155 Enligt 9 kap. 5 § ÄktB måste båda makarna skriva 

under den upprättade handlingen, ingen bevittning av avtalet behöver dock ske.156 Parterna och 

dess ombud behöver inte heller samtidigt underteckna avtalet.157 Avtalstypen anses omfattas av 

ömsesidighetsprincipen vilken medför att den part som först skriver under inte blir ensidigt bun-

den. Bundenhet uppstår istället när den andra parten utfört det som krävs för att denna ska bind-

as av handlingen. Det är också viktigt att all egendom tas med i bodelningen och förklaras i sak 

och inte enbart i värde. Detta för att förenkla när egendomen ska delas ut.158 När en bodelning 

är klar ska en av makarna inge denna till Skatteverket för registrering.159       

     

 

3.2 10 KAP. 3 § ÄKTB 

 

3.2.1 Allmänt 

 

Bestämmelsen i 10 kap. 3 § ÄktB har relevans för framställningen, eftersom den reglerar egen-

dom av särskilt slag som inte ska tas med i bodelningen.160 Enligt huvudregeln ska bodelning 

innefatta all makarnas giftorättsgods.161 Bestämmelsen medför att egendom inte tas med i bo-

delningen trots att den inte utgör enskild egendom enligt avtal.162 Paragrafen delas upp i tre 

                                                           
151 Se 11 kap. 1-2 §§ ÄktB.  
152 Se 11 kap. 7 § ÄktB.  
153 Se 11 kap. 2 § ÄktB, se även Teleman, i not 136 a.a., s. 256.  
154 Teleman, i not 136 a.a., s. 254f. 
155 Se 9 kap. ÄktB. 
156 Tottie & Teleman, i not 138 a.a., s. 231.  
157 Tottie & Teleman, i not 138 a.a., s. 232.  
158 Teleman, i not 136 a.a., s. 304f.  
159 Se 13 kap. 6 § ÄktB.  
160 Se 10 kap. 3 § 1 st. ÄktB.  
161 Se 10 kap. 1 § ÄktB. 
162 Tottie & Teleman, i not 138 a.a., s. 271.  
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stycken. I det första stycket avhandlas begreppet rättigheter. Paragrafens andra och tredje 

stycken behandlar främst rätten till pension vid personsparavtal eller försäkring.163 Det är dock 

enbart det första stycket som är av relevans för den vidare framställningen. Med anledning av 

detta kommer enbart det första stycket att diskuteras och förklaras i det följande. Vad som ut-

gör en rättighet i den bemärkelse som avses i 10 kap. 3 § ÄktB är relativt svårt att definiera. 

Till en början diskuteras att bruksrättigheter avses i första hand, men av paragrafens lydelse går 

det inte att komma till slutsatsen att makes äganderätt till lös sak faller utanför paragrafens 

tillämpningsområde.164   

 

Egendom av särskilt slag utgör giftorättsgods, det bör poängteras att rätten inte utgör en tredje 

möjlighet till enskild egendom och giftorättsgods. Om det skulle strida mot rättigheten att ta 

med den i bodelningen ska den lämnas därhän. Är detta inte fallet ska den tas upp som gifto-

rättsgods. Vad som ska undantas beror därmed på den art som rättigheten har.165 Det ges inga 

konkreta svar eller exempel på vilka rättigheter som lagstiftaren har menat ska omfattas av 

bestämmelsen. Istället har de låtit detta påverkas av vilka rättigheter som anses överlåtbara 

enligt förmögenhetsrättsliga regler vid den specifika tidpunkten eller vilket i annat fall anses 

vara av personlig art.166 Detta medför att gruppen av rättigheter blir mycket heterogen med väx-

lande sammansättningar, eftersom kategorierna av rättigheter går in i varandra. Detta då den 

överlåtbarhet som rättigheterna har oftast kan anses vara ett direkt utflöde av dess personliga 

art.167  

 

 

3.2.2 Rättigheter 

 

För att bestämmelsen överhuvudtaget ska bli tillämplig i dessa fall måste det först undersökas 

huruvida aktier kan anses vara en rättighet. Det ges en uppräkning i GB av de rättigheter som 

avses i 10 kap. 3 § ÄktB.168 Denna uppräkning är dock inte absolut utan anses ge vägledning 

rörande gränserna för bestämmelsens tillämpning.169  En rättighet var enligt GB främst en äg-

                                                           
163 Se 10 kap. 3 § ÄktB. 
164 Tottie & Teleman, i not 138 a.a., s. 271.  
165 Tottie & Teleman, i not 138 a.a., s. 271f.   
166 Teleman, i not 136 a.a., s. 68. 
167 Tottie & Teleman, i not 138 a.a., s. 272f.  
168 NJA II 1921 Angående förslag till giftermålsbalk, s. 58ff. 
169 Teleman, i not 136 a.a., s. 69. 
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anderätt till exempelvis avtalsprestationer, immaterialrätter och speciella fordringar.170  För att 

konstatera huruvida aktier utgör en rättighet går det att undersöka hur begreppet har definierats 

i annan lag. I 1 kap. 4 § 1 st. p. 2 a lag (2007:528) om värdepappersmarknaden (LVM)171 lik-

ställs aktier med andelsrätter. En andelsrätt anses även vara exempelvis värdepapper, obliga-

tioner eller skuldebrev.172 I ett avgörande från regeringsrätten stadgades att obligationer utgör 

en slags rättighet,173 eftersom obligationer och aktier båda är att likställa med andelsrätter borde 

därmed även aktier anses utgöra en rättighet. De bör därför också omfattas av begreppet i 10 

kap. 3 § ÄktB, då aktieägaren innehar rättigheten till själva aktien och inte till dess värde på 

grund av att de utgör en slags andelsrätt.   

 

Huruvida en rättighet inte går att överlåtas kan märkas på skilda sätt. Det kan exempelvis 

framgå av avtal, lag eller ett villkor i samband med gåva.174 Det kan i vissa fall vara svårt att 

avgöra om rättigheten är oöverlåtbar. I dessa fall är det möjligt att söka ledning i om det går att 

utmäta rättigheten eller inte. I förarbetena till UB anges att andelsrätter som inte får överlåtas, 

inte heller får utmätas.175 Utmätningsfrihet och oöverlåtbarhet sammanfaller i de flesta fallen 

med varandra. Det bör dock noteras att begreppen inte är identiska med varandra.176  

 

  

3.2.3 Rättigheter som inte är överlåtbara 

 

I strikt juridisk mening brukar inte äganderättsövergång genom bodelning räknas som över-

låtelse. Paragrafen klargör att rättigheter inte ska få ingå i bodelningen om de är knutna till en 

behörig person och om ett överlåtelseförbud gäller. Det finns dock inget som hindrar att en 

rättighet både är oöverlåtbar och av personlig art.177 Ett förbud att överlåta viss egendom genom 

köp, byte och gåva borde normalt även gälla avhändelse genom bodelning. Det kan vid bodel-

ning komma på fråga att frivilligt eller tvångsvis behöva överföra rättigheten till den andra 

maken. Det ovanstående gäller dock enbart bodelning under rättighetshavarens livstid. En över-

gång till ny innehavare genom bodelning efter dödsfall står inte i strid med vad som gäller för 

                                                           
170 Teleman, i not 136 a.a., s. 69.  
171 Senast omtryckt SFS 2015:721. 
172 1 kap. 4 § 1 st. p. 2 a LVM. 
173 Se RÅ 1986 ref. 59. 
174 Brattström, Margareta, Makars pensionsrättigheter, 1 u., Iustus Förlag AB, Uppsala, 2004, s. 43.  
175 Prop. 1980/81:8 Angående förslag till utsökningsbalk, s. 495. 
176 Brattström, i not 174 a.st. 
177 Agell & Brattström, i not 150 a.a., s. 105.  
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rättigheten enligt paragrafen.178 De rättigheter som inte är överlåtbara kan delas in i fyra 

huvudgrupper.  

 

1. Rättigheter vilka genom sitt innehåll hör till den berättigades person och dennes sociala 

hänsyn.  

2. Rättigheter som rör den förpliktades intresse. 

3. Rättigheter vilka vid dess överlåtelse beslutats om att de inte får överlåtas.179 

4. Rättigheter vilka ett överlåtelseförbud uppkommit för på grund av att en viss succession 

bestämts.180 

 

Den första gruppen berör rättigheter vilka inte är överlåtbara med hänsyn till den berättigade. 

Exempel på detta kan vara rätt till pension, underhållsbidrag samt jakt- och fiskerätt.181 Den 

andra gruppen handlar om den befogades lön och rätten till denna.182 Den tredje gruppen med 

rättigheter vilka är förenade med överlåtelseförbud som omnämndes ovan anses vara sådana 

situationer när rättigheterna överlåtits genom en benefik rättshandling. Detta innebär att de inte 

grundar sig på oneröst förvärv. Det kan till exempel vara fråga om gåva och testamente.183 Detta 

förbud kan ha ett flertal olika syften. En innebörd är att mottagarens innehav ska vara tryggat 

och att denne inte ska kunna avhända sig egendomen, varken tvångsvis eller frivilligt. Ytter-

ligare ett syfte kan vara att säkerställa successionen i egendomen. De benefika nyttjanderätterna 

får oftast inte överlåtas, eftersom de i stor utsträckning är knutna till innehavaren eller i annat 

fall präglade av upplåtaren. I dessa fall borde de inte heller få ingå i bodelningen.  Lagkommen-

taren till denna bestämmelse öppnar för att det finns en större möjlighet att uppställa över-

låtelseförbud vid benefika rättshandlingar och i regel iakttas därför överlåtelseförbud i gåvobrev 

och testamenten.184 Detta medför att frågan huruvida en rättshandling är onerös eller benefik 

har fått stor betydelse. Det är därför viktigt att från början göra en korrekt bedömning av vilken 

innebörd en rättshandling har. Den fjärde gruppen behandlar till exempel fideikommissrätt.185 

 

                                                           
178 Tottie & Teleman, i not 138 a.a., s. 272. 
179 Tottie & Teleman, i not 138 a.a., s. 274, se även Agell & Brattström, i not 150 a.a., s. 105. 
180 Tottie & Teleman, i not 138 a.a., s. 274.  
181 Agell & Brattström, i not 150 a.a., s. 106.  
182 Agell & Brattström, i not 150 a.a., s. 107.  
183 Agell & Brattström, i not 150 a.a., s. 107f.  
184 Tottie & Teleman, i not 138 a.a., s. 273ff.  
185 Teleman, i not 136 a.a., s. 70. 
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Utifrån 1987 års lagstiftning av äktenskapsbalken har Agell gjort en annan indelning än den 

som finns i kommentaren till bestämmelsen.186 Enligt hans mening ska en rättighet kunna 

undantas från bodelning med stöd av 10 kap. 3 § 1 st. ÄktB endast om det finns ett skyddsvärt 

intresse vilket motiverar ett överlåtelseförbud. Detta medför att en rättighet endast kan undantas 

från en bodelning om förbudet mot överlåtelse kan klargöras av något av de tre följande skälen:  

 

1. Förbudet mot överlåtelse motiveras av social hänsyn gentemot den berättigade. 

2. Förbudet mot överlåtelse motiveras av det intresse som den förpliktade har. 

3. Förbudet mot överlåtelse är inrättat av tredje man i testamente eller gåvohandling.  

 

Enligt ovanstående uppställning blir följden att ett fastställande av rättsordningens accepterade 

grunder är avgörande för om ett överlåtelseförbud uppfyller de krav som Agell anför. Den 

bakgrund som en part har till ett överlåtelseförbud är därför inte avgörande för huruvida rättig-

heten ska behandlas i samband med bodelningen.187 

 

Personliga rättigheter anses vara när innehavaren inte kan tvingas till att göra sig av med 

rättigheten.188 De rättigheter som kan undantas ur bodelningen är exempelvis upphovsrätt till 

konstnärliga och litterära verk.189 Avgörande för om rättigheten i dessa fall kan undantas är de 

särskilda reglerna om upphovsmannens ideella rätt, det vill säga reglerna om droit moral.190 

Regeln om droit moral innebär att det är upphovsmannen själv som innehar rätten att avgöra 

huruvida ett verk ska publiceras.191  

 

 

3.2.4 Mannheimerfallet och egendom av särskilt slag 

 

Mannheimerfallet rör delvis huruvida onoterade aktier vilka innehas med 

hembudsförbehåll ska tas med i bodelningen. Svaranden anförde som första 

grund att aktierna var att anse som särskild egendom enligt 10 kap. 3 § ÄktB 

och därför inte alls skulle ingå i bodelningen. På grund av att svaranden inte 

                                                           
186 Jfr Agell & Brattström, i not 150 a.a., s. 105 och Tottie & Teleman, i not 138 a.a., s. 274. 
187 Agell & Brattström, i not 150 a.a., s. 105.  
188 Brattström, i not 174 a.a., s. 46. 
189 Teleman, i not 136 a.a., s. 71. 
190 Agell & Brattström, i not 150 a.a., s. 108.  
191 Agell & Brattström, i not 150 a.a., s. 108.  
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klandrade beslutet från bodelningsförrättaren skulle aktierna enligt hovrätten 

tas med i bodelningen.  

 

Tingsrätten angav gällande 10 kap. 3 § ÄktB att aktierna borde tas med i 

bodelningen, eftersom de inte omfattades av några av undantagen i nämnda 

lagrum. Enligt tingsrätten ansågs inte förbehåll om förköpsrätt hindra rättig-

heten i den mening som avses i 10 kap. 3 § ÄktB. Domstolen konstaterade 

därför att aktierna var överlåtbara. Hovrätten fastställde tingsrättens dom.192 

Deras resonemang var också mycket likt det som tingsrätten anförde. An-

gående aktierna i bodelningen medgav hovrätten att aktierna var överlåtbara, 

men endast till delägare i MSA samt till ett förbestämt pris. Enligt deras men-

ing rådde det inget generellt överlåtelseförbud, utan istället en överlåtelsebe-

gräsning. Vilket medförde att de inte kunde omfattas av paragrafen i 10 kap. 

ÄktB.193 

 

En av frågorna som blev föremål för prövning hos hovrätten var huruvida aktierna skulle tas 

med i bodelningen. I denna fråga kom hovrätten till slutsatsen att aktierna ska innefattas, men 

deras resonemang skiljde sig något från tingsrättens. Till skillnad från hovrätten förde tings-

rätten ett resonemang om att aktierna redan hade ett bra skydd genom svarandens hembuds-

förbehåll och aktieägaravtal. Därmed behövde de inte det skydd som 10 kap. 3 § ÄktB i vissa 

fall kan ge. Ett förbehåll om att hembjuda något innebär generellt en sådan inskränkning som 

träffas av nämnda bestämmelse. Ett förbehåll om förköpsrätt bedömdes dock inte utgöra en in-

skränkning i överlåtbarheten, eftersom aktierna omfattades av avtalet gav inte nämnda para-

graf skydd. Till skillnad från tingsrätten ansåg hovrätten att aktier av detta slag aldrig kan falla 

under 10 kap. 3 § ÄktB, eftersom paragrafen enbart är tillämplig när det råder tydliga generella 

överlåtelseförbud.194 Aktierna ifråga är därför enligt hovrätten inte att anse som egendom av 

särskilt slag som undantas i 10 kap. 3 § 1 st. ÄktB.  

 

Ett hembudsförbehåll i en bolagsordning anses av vissa medföra att innehavet av aktierna i ett 

bolag utgör en rättighet som inte är överlåtbar, aktierna blir därför egendom av särskilt slag. 

Det kan dock noteras att Mannheimerfallet inte är av denna uppfattning. Problemet i Mann-

heimerfallet var att det skrivits in i deras bolagsordning och delägaravtal att aktierna i MSA var 

                                                           
192 Se hovrättens dom, s. 1.  
193 Se hovrättens dom, s. 5.  
194 Tottie & Teleman, i not 138 a.a., s. 273ff.  
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överlåtbara till ett förutbestämt pris och till en sluten grupp av personer, de var därför inte fråga 

om något generellt överlåtelseförbud. Varken tingsrätten eller hovrätten valde att undersöka om 

rättigheten till aktierna skulle kunna vara särskild egendom genom någon annan grund än ett 

generellt överlåtelseförbud. Då svaranden inte klandrade bodelningsförrättarens beslut i frågan 

medförde detta att hovrätten inte heller gjorde någon djupare bedömning i frågan. 

 

 

3.3   ÄKTENSKAPSFÖRORD 

 

I ett äktenskap är som huvudregel all egendom giftorättsgods.195 För att till viss del skydda sin 

egendom innan eller under sitt äktenskap kan makarna träffa ett äktenskapsord.196 Detta är en 

typ av avtal enligt vilket parterna kan undanta viss egendom från bodelning, genom att avtala 

om att den ska vara enskild. De kan även avtala om att viss specifik egendom ska ingå i bo-

delningen.197 Detta avtal ska enligt 7 kap. 3 § 2 st. ÄktB upprättas skriftligen samt vara under-

tecknat av båda makarna, alternativt de blivande makarna. Om en av parterna är omyndig eller 

under förvaltarskap gäller fortfarande ovanstående regler, dock måste även ett skriftligt intyg 

inhämtas från förmyndaren alternativt förvaltaren.198 Ett äktenskapsförord måste sedan regi-

streras hos Skatteverket för att det ska bli giltigt.199 För det ska vara giltigt från datumet då part-

erna ingick äktenskap måste det lämnas in till Skatteverket inom en månad från äktenskapets 

ingående. Annars blir inte avtalet giltigt förrän det registreras hos myndigheten.200   

 

 

3.4 ARV 

 

Bodelning kan ske både vid äktenskapsskillnad samt när en person avlider, i det senare fallet 

utmynnar bodelningen i ett arv till de efterlevande. Ärvdabalken (1958:637) (ÄB)201 är en 

gammal svensk lag där många aktuella bestämmelser har sina anor i den gamla ÄB. Enligt 

huvudregeln gäller att alla människor vilka kan betraktas som rättssubjekt får ta arv efter en 

                                                           
195 Se 7 kap. 1 § ÄktB. 
196 Se 7 kap. 3 § ÄktB.  
197 Se 7 kap. 3 § 1 st. ÄktB.  
198 Se 7 kap. 3 § 2 st. ÄktB.  
199 Se 7 kap. 3 § 3 st. ÄktB.  
200 Se 7 kap. 3 § 3 st. ÄktB.  
201 Senast omtryckt SFS 2015:418. 
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avliden person.202 Vid rättssubjekt har gränsen satts vid ofödda barn, men framtida ofödda barn 

omfattas inte av bestämmelsen.203 Arvlåtarens närmsta arvtagare är bröstarvingarna204, med 

detta menas avkomlingarna till arvlåtaren. I denna grupp innefattas exempelvis dennes barn och 

barnbarn. Bröstarvingarna innehar rätt till lika lott i arvet.205 De ärver enligt stirpaldelning, 

denna medför att ett barnbarnsbarn ärver före arvlåtarens syskon och så vidare. Delningen har 

införts för att arvlåtarens arv ska få möjlighet att stanna så länge som möjligt hos dennes av-

kommor. Enligt 2 kap. 1 § ÄB ärver dessa i första hand, dock finns det ett genomgripande 

undantag till detta vilket tas upp i 3 kap. ÄB. Detta undantag innebär att bröstarvingarnas 

förälder, den efterlevande maken, ärver med fri förfoganderätt och sedan när denne avlider 

ärver bröstarvingarna allt.206 Förfarandet kallas att de ärver med efterarv.207 Undantaget kom 

till för att skydda efterlevande make, eftersom de anses ha som ett större behov enligt dagens 

levnadsstandarder.208 Om det varken finns efterlevande barn eller make övergår arvsrätten till 

den avlidnes föräldrar enligt 2 kap. 2 § ÄB. Föräldrarna får då dela lika på arvet.209 Om någon 

av dem är avlidna går arvet vidare till den avlidnes syskon och dennes avkomlingar.210 Skulle 

mot förmodan inte någon av dessa finnas vid livet övertar den avlidnes mor- och farföräldrar 

arvsrätten.211   

 

 

3.5 TESTAMENTE 

 

Istället för att all egendom ska tillfalla efterlevande make vid en bodelning med anledning av 

arvlåtarens död kan denne istället välja att testamentera bort egendomen.212 Ett testamente sätter 

arvsordningen ur spel. Kraven för ett testamentes uppförande är att det ska vara uppfört i laga 

form, att personen som uppför det ska vara vid sunt och fullt förstånd samt att det ska vara 

upprättat av fri vilja.213 Ett testamente måste upprättas skriftligen,214 det finns dock inga vidare 

                                                           
202 Se 1 kap. 1 § ÄB, se även Lind, Göran & Walin, Gösta, Ärvdabalken Del 1 (1-17 kap.) Arv och testamente, 6 

u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2008, s. 32. 
203 Se 1 kap. 1 § ÄB. 
204 Se 2 kap. 1 § 1 st. 1 men. ÄB. 
205 Se 2 kap. 1 § ÄB. 
206 Se 3 kap. 1 § ÄB. 
207 Lind & Walin, i not 202 a.a., s. 33f. 
208 Prop. 1986/87:1 Angående äktenskapsbalk m.m., s. 81ff. 
209 Se 2 kap. 2 § 1 st. ÄB. 
210 Se 2 kap. 2 § 2 st. ÄB. 
211 Se 2 kap. 3 § ÄB, se även Lind & Walin, i not 202 a.a., s. 43f.  
212 Se 9 kap. 1 § ÄB.  
213 Se 10 kap. 3 § ÄB.  
214 Se 10 kap. 1 § ÄB.  
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krav på vilken skriftlig form som ska användas.215 Det spelar därför ingen roll om det är skrivet 

för hand eller på maskin. De regler rörande testamentets form som ställs upp i 10 kap. 1 § ÄB 

måste däremot vara uppfyllda för att testamentet ska godkännas. Vissa undantag har dock i 

praxis tillåtits vid specifika fall.216 I dessa fall har det dock uppstått en skälighetsbedömning i 

det specifika fallet.217 För att det vidare ska vara godkänt måste det vara bevittnat av två vittnen, 

dessa ska uppfylla kraven vilka ställs i 10 kap. ÄB och underteckna testamentet. Det får vid 

framställandet av testamentet inte heller föreligga någon ogiltighetsgrund enligt 13 kap. ÄB.218 

Personen som uppför testamentet måste vara minst 18 år gammal, dock finns en möjlighet att 

redan vid 16 års ålder upprätta testamente men då enbart över egendom som denne själv råder 

över.219  

 

I 13 kap. ÄB finns en mängd ogiltighetsregler, dessa är inte uttömmande och det finns fog för 

att påstå att ytterligare omständigheter, som inte nämns i detta kapitel, kan ge fog för att ett 

testamente ska anses som ogiltigt.220 Den första ogiltighetsgrunden enligt kapitlet är om det 

finns formfel eller bristande testationsbehörighet. Detta kopplas till de krav vilka uppställs för 

ett testamentes upprättande.221 Uppfylls inte dessa är testamentet att anse som ogiltigt och kan 

därmed inte få rättslig verkan. Den bristande testationsbehörigheten är beroende av huruvida 

testatorn har rätt att förfoga över sin kvarlåtenskap. Denna kan enbart testamentera bort kvar-

låtenskapen som denne förfogar över.222 Det får vidare inte heller någon rättslig verkan om det 

upprättas av en testator som lider av psykisk störning.223 Något som kan likställas med detta är 

om testamentet framställts när personen var påverkad av ett tillfälligt rus eller sinnesförvirring 

på grund av annan fysisk åkomma.224 Den tredje grunden enligt vilken ogiltighet kan upp-

komma är om testatorn blivit tvingad att upprätta detta eller på annat otillbörligt sätt blivit 

påverkad.225 Denna typ av ogiltighet innefattar främst fall då testamentet inte upprättats fri-

villigt.226  

                                                           
215 Lind & Walin, i not 202 a.a., s. 279f.  
216 Se exempelvis NJA 1937 s. 221, där testamentet blev giltigt trots att annan person på testatorns begäran 

skrivit testatorns namnteckning. Detta då testatorn var oförmögen att själv skriva under på grund av skakningar i 

handen.   
217 Lind & Walin, i not 202 a.a., s. 278ff.   
218 10 kap. 1 § ÄB. 
219 Se 9 kap. 1 § ÄB, se även Lind & Walin, i not 202 a.a., s. 260f.  
220 Se 13 kap. ÄB, se även Lind & Walin, i not 202 a.a., s. 421f.  
221 Se 13 kap. 1 § ÄB.  
222 Lind & Walin, i not 202 a.a., s. 422.  
223 Se 13 kap. 2 § ÄB. 
224 Lind & Walin, i not 202 a.a., s. 423ff. 
225 Se 13 kap. 3 § ÄB. 
226 Lind & Walin, i not 202 a.a., s. 278ff.  
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3.5.1 Jämkning av testamente 

 

En bröstarvinge har vid arv alltid rätt till sin laglott.227 Denna utgör hälften av den arvslott 

vilken enligt lag tillfaller bröstarvingen.228 Laglotten bygger på att arvlåtarens möjligheter till 

att testamentera bort sin egendom ska vara begränsad. Historiskt sett har intresset för att skydda 

bröstarvingarna ställts mot arvlåtarens rätt att själv bestämma över sin kvarlåtenskap.229 Syn-

sättet har resulterat i en bestämmelse i ärvdabalken som medför att en bröstarvinge har rätt att 

begära jämkning av det upprättade testamentet.230 Om ett testamente är ställt till nackdel för 

bröstarvingen, närmare bestämt att dennes laglott kränks, kan bröstarvingen genom en jämk-

ning få ut sin del av arvet trots att denne egentligen inte ska få någon egendom alls enligt testa-

mentet.231  

 

Vid fall då det enbart föreligger ett förordnande blir saken relativt enkel. Om viss egendom 

testamenterats bort och det som getts bort överstiger hälften av det värde som kvarlåtenskapen 

har måste detta jämkas till att testamentstagaren inte erhåller mer än hälften. Om förordnandet 

gäller ett penningbelopp blir detta oftast inga svårigheter.232 Avser detta förordnande istället 

egendom kan det bli mer problematiskt. I de fall när egendomen inte kan delas får jämkning 

göras i form av att testamentagaren får egendomen mot att denne gör en betalning till dödsboet 

på den skillnad mellan det värde som jämkats och egendomens värde. Det andra alternativet är 

att testamenastagaren erhåller det jämkade värdet i pengar.233 Om det uppkommer konkurrens 

mellan flera förordnanden i ett testamente vilka tillsammans medför en kränkning av laglotts-

rätten finns det en mängd tolkningsregler att tillämpa i 11 kap. ÄB.234 I detta kapitel blir främst 

två paragrafer aktuella, dessa två ger en anvisning för verkställighet i de fall då kvarlåtenskapen 

är otillräcklig. Bestämmelsen i 11 kap. 2 § ÄB reglerar omständigheten mellan universellt och 

legalt förordnande. Lösningen i denna bestämmelse används i de fall då arvlåtaren valt att lag-

lotten ska utgå vid sidan av testamentet. I dessa fall anses att testatorn endast förfogat över den 

kvot som är disponibel. Detta medför att den universella testamentstagaren har rätt att ta del av 

det som återstår när legatet utgått.235 Bestämmelsen i 11 kap. 3 § ÄB rör de situationer då det 

                                                           
227 Se 2 kap. 1 § ÄB. 
228 Se 7 kap. 1 § ÄB.  
229 Lind & Walin, i not 202 a.a., s. 200.  
230 Se 7 kap. 3 § ÄB.  
231 Se 7 kap. 3 § ÄB, se även Lind & Walin, i not 202 a.a., s. 215.  
232 Lind & Walin, i not 202 a.a., s. 216.  
233 Lind & Walin, i not 202 a.a., s. 216.  
234 Se 11 kap. 2-3 §§ ÄB.  
235 Lind & Walin, i not 202 a.a., s. 216. 
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råder konkurrens mellan flera legat. För detta problem har den naturliga lösningen varit att låta 

legatens inbördes förhållande lösa den konkurrens som kan uppstå av ett laglottsanspråk.236   

 

Det bör dock uppmärksammas att 11 kap. 2 § och 11 kap. 3 § ÄB enbart är tolkningsregler. 

Detta medför att de enbart ska tillämpas i de fall då inget annat följer av testamentet. Om testa-

torn gör ett flertal förordnanden vilka möjligtvis kan kränka laglotterna är det därför viktigt att 

denne i testamentet anför den prioritet förordnandena ska ha om en jämkning av testamentet 

skulle uppkomma.237    

 

  

                                                           
236 Se 11 kap. 3 § ÄB.  
237 Lind & Walin, i not 202 a.a., s. 216.  
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4 VÄRDERING AV AKTIER 

 

4.1 ALLMÄNT OM AKTIERS VÄRDERING 

 

I Mannheimerfallet diskuterades olika metoder för hur värdet på aktierna kan bestämmas. Att 

aktierna har ett fastställt värde kan i vissa fall vara mycket viktigt, eftersom det kan vara av-

görande för om och hur aktien övergår till en ny ägare. I fallen när själva bolaget i sig inte är 

intressant för successorn är det oftast värdet på aktierna som styr huruvida personen i fråga vill 

erhålla dem vid en bodelning eller i ett arv.      

 

Det har nämnts tidigare i framställningen238 att det i bolagsordningen är möjligt att föreskriva 

att aktierna ska värderas på annat sätt.239 Det går också att avtala om både ett visst bestämt 

värde samt införa olika värderingsmetoder i ett aktieägaravtal.240 Att välja en värderingsmodell 

är en viktig faktor vid inlösen av aktier. Huvudregeln vid aktievärdering är att värderingen ska 

fastställa aktiernas verkliga värde.241 Värderingsmodellen är dock beroende av det syfte som 

inlösen av aktierna har. Om parterna exempelvis vill att inlösen av en ägares aktier ska ske eller 

om de ska bestraffa en aktieägare kan det vara lämpligt att använda en värderingsmetod som 

ger ett lägsta möjliga lösenbelopp.242 Vill istället aktieägarna underlätta en försäljning av aktier 

i bolaget bör det användas en metod för värdering som ger det mest verkliga värdet på aktierna. 

Det kan vara bra att tillämpa olika värderingsmetoder i skilda situationer, detta medför att det 

kan vara lämpligt att låta ett aktieägaravtal innehålla ett flertal olika metoder som kan aktua-

liseras i olika situationer.243 En viktig faktor vid värderingen av aktierna är tidpunkten då detta 

sker. Om det inte finns någon tillämplig värderingstidpunkt tillämpas istället allmänna avtals-

rättsliga regler för att konstatera en tidpunkt.244  

 

Rörande onoterade aktier kan det uppstå ett antal problem vid värdering, eftersom priset inte 

alltid är överensstämmande med det verkliga värdet.245 Om inte parterna i förväg avtalat om 

                                                           
238 Se 2.3.4 under rubriken Avtalsbrott och sanktioner. 
239 Se NJA 1957 s. 1.   
240 Ramberg, i not 83 a.a., s. 114.  
241 Flodhammar, Gunnar, Företagsvärdering vid tvångsinlösen, 1 u., P. A. Norstedts & Söners förlag, Lund, 

1980, s. 37f.    
242 Ramberg, i not 83 a.a., s. 114.  
243 Ramberg, i not 83 a.a., s. 114.  
244 Ramberg, i not 83 a.a., s. 114.  
245 Teleman, i not 136 a.a., s. 121. 
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vilken eller vilka metoder som ska gälla kan det vara svårt att vid en eventuell tvist komma 

fram till en värderingslösning. I dessa fall får omständigheterna i övrigt tillräknas vilket gör att 

det kan krävas att en domstol avgör vilken värderingsmetod som är tillämplig i fallet.246  

 

 

4.2 OLIKA METODER FÖR VÄRDERING 

 

4.2.1 Substansvärdes- och avkastningsmetoden 

 

En av de vanligaste metoderna för att beräkna aktiernas värde är substansvärdemetoden. 

Metoden innebär att värderingen av aktierna görs utifrån målbolagets substansvärde.247 Metod-

en används ofta vid värdering av aktier i mindre bolag inom tillverkningsindustrin.248 Alterna-

tivet kan tillämpas ensam eller i en kombination med avkastningsmetoden, generellt är det dock 

svårt att avgöra vilken av metoderna som ska tillämpas utan detta får avgöras i varje specifikt 

fall.249 Denna typ av värdering kan vara svår att göra, eftersom den är problematisk med hänsyn 

till om det är bokförda eller verkliga värden som ska ligga till grund för värderingen.250 Problem 

kan även uppstå om det finns dolda tillgångar i bolaget vilka inte går att utläsa ur i bokföringen, 

exempelvis varumärken. Ytterligare ett problem med denna metod är hur bolaget ska beakta 

latent skatt.251  

 

Avkastningsmetoden är ett alternativ till att värdera aktier i ett bolag. Metoden som anses vara 

en förfinad cash flow-variant används för värdering av aktier i tjänsteföretag och större företag 

inom de flesta branscher.252  Denna metod innebär att bolagets medelvinst under de fem senaste 

åren används med undantag för den bästa samt den sämsta vinsten.253 Detta medför att det 

enbart egentligen krävs kännedom om tre årsresultat för att metoden ska godkännas.254 Vid 

beräkningen av denna beaktas inte tillgångar och skulder om inget särskilt förbehåll om detta 

                                                           
246 Se Mannheimerfallet, där det genom ett delägaravtal hade avtalats om en tillämplig värderingsmetod. Den i 

delägaravtalet valda metoden gillades dock inte av makan som ville ha en annan metod för värdering av aktierna.  
247 Ramberg, i not 83 a.a., s. 115.  
248 Se Mannheimerfallet, bilaga 3. I vilken Teleman för ett resonemang om aktiers värdering samt vilken 

värderingsmetod som ska tillämpas.   
249 Se Mannheimerfallet, bilaga 3.  
250 Ramberg, i not 83 a.a., s. 115. 
251 Ramberg, i not 83 a.a., s. 115.  
252 Se Mannheimerfallet, bilaga 3.  
253 Flodhammar, Gunnar, Tvångsinlösen av aktier, SvJT 1971, s. 119.  
254 Se NJA 1973 s. 93. 
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gjorts innan.255 Summan av vinsten som tas fram ska sedan multipliceras med en faktor som 

ska ligga till grund för värderingen.256 Det bör dock noteras att denna faktor kan ändras om det 

uppstår ändringar i ränteläget och ett återföljande avkastningskrav.257 Denna modell för beräk-

ning kan vara missvisande om årets senaste vinster skulle vara påverkade av extraordinära kost-

nader eller intäkter. Detta kan även medföra att priset i orimlig hög grad blir påverkat av till-

fälliga trender som är starkt uppåt eller nedåt stigande.258    

 

 

4.2.2 Marknadspris och omsättning 

 

Ett alternativ till att värdera aktierna i ett bolag är att lägga dess marknadspris som grund för 

värderingen. Kravet för att detta ska vara möjligt är att det finns en marknad för aktierna. Finns 

ingen sådan blir denna metod nästintill omöjlig att använda.259 Om bolaget använder sig av 

metoden bör ägarna i aktieägaravtalet tydliggöra om det är samtliga aktiers marknadspris eller 

de överlåtna aktiernas marknadspris som ska användas till grund för värderingen.260 Oftast 

läggs marknadsvärdet högre om priset rör samtliga aktier i bolaget, eftersom det ofta ligger ett 

ekonomiskt värde i att ha total kontroll över ett bolag. Detta är dock inte absolut, eftersom 

marknaden kan se olika ut.261 

 

En värdering kan även baseras på målbolagets omsättning. Metoden går ut på att bolaget 

tillämpar en faktor som omsättningen multipliceras med för att få fram en köpeskilling. Det 

som dock blir komplicerat när denna metod tillämpas är att bestämma den faktor som omsätt-

ningen ska multipliceras med.262 Nackdelen med denna metod är att priset likt vid en avkast-

ningsvärdering kan variera mycket beroende på trender som kan vara både uppåt- och nedåt-

stigande.263 Det bör även noteras att denna metod har varierande tillämpningsområde beroende 

på bransch.264      

 

                                                           
255 Ramberg, i not 83 a.a., s. 115.  
256 Ramberg, i not 83 a.a., s. 115.  
257 Ramberg, i not 83 a.a., s. 115.  
258 Ramberg, i not 83 a.a., s. 115.  
259 Ramberg, i not 83 a.a., s. 114. 
260 Ramberg, i not 83 a.a., s. 114.  
261 Ramberg, i not 83 a.a., s. 114.  
262 Ramberg, i not 83 a.a., s. 115. 
263 Ramberg, i not 83 a.a., s. 115. 
264 Ramberg, i not 83 a.a., s. 115.  
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4.2.3 Kvotvärde  

 

När aktiernas värde ska bestämmas till ett kvotvärde (nominellt värde) kan det i praktiken 

innebära att värdet blir mycket lågt i förhållande till det verkliga värdet som aktierna i bolaget 

har.265 Fallet kan vara att det inte är meningen att bygga upp något kapital i bolaget, därav kan 

aktierna ibland behöva värderas till kvotvärdet, då det oftast inte finns något större värde i 

bolaget. I princip används dock enbart kvotvärde som värderingsmetod om det avtalats eller 

bestämts i bolagsordningen.266 I Mannheimerfallet blev aktierna värderade till kvotvärde som 

följd av ett flertal omständigheter, detta kommer att diskuteras längre fram i framställningen.267 

På grund av att aktierna kan få ett orealistiskt värde kan det uppstå möjligheter att jämka aktie-

ägaravtalet med stöd av 36 § AvtL. Detta främst om aktierna säljs till kvotvärde och det i 

samband med försäljningen uppstår ett tämligen litet avtalsbrott och den avtalsbrytande parten 

genom påföljden av avtalsbrottet drabbas orimligt hårt.268 

 

 

4.3 VÄRDERING VID FALL AV FAMILJERÄTTSLIG KARAKTÄR   

 

4.3.1 Mannheimerfallet och aktievärdering 

 

Mannheimerfallet rörde delvis huruvida onoterade aktier som innehas med 

hembudsförbehåll i dessa fall ska värderas. Parterna kunde inte enas om hur 

deras giftorättsgods skulle delas upp, varpå en bodelningsförrättare utsågs för 

att hjälpa till att göra uppdelningen av makarnas tillgångar och skulder. Ena 

parten var dock inte nöjd med utgången av det bodelningsbeslut som bodel-

ningsförrättaren fastställt. Makan framställde sitt yrkande i Malmö tingsrätt 

om att detta skulle ändras.269 Den som förrättade bodelningen ansåg att aktier-

na, vilka var aktier i det onoterade bolaget Mannheimer Swartling (MSA), 

skulle värderas till deras nominella värde (kvotvärde) som fanns föreskrivet i 

ett avtal mellan aktieägarna. Detta gav aktierna ett värde på 34 600 kr. Käran-

den yrkade dock att det avtalade lösenbeloppet inte var bindande för tredje 

man och att aktierna hade ett nettovärde på upp till 12 900 000 kr samt att en 

                                                           
265 Ramberg, i not 83 a.a., s. 115.  
266 Se Mannheimerfallet. 
267 Se Mannheimerfallet.  
268 Ramberg, i not 83 a.a., s. 115f. 
269 Se Malmö tingsrätts dom den 30 april 2014 i mål T 5520-12, s. 5. 
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aktieutdelning på 4 421 355 kr netto skulle upptas som en tillgång hos den 

svarande.270 Svaranden skulle därmed vara förpliktad att utge 9 505 163 kr i 

bodelningslikvid. Till grund för sitt första yrkande angav käranden att aktierna 

i MSA utgjorde giftorättsgods enligt bodelningsbeslutet. I beslutet ska 

giftorättsgods tas upp till bodelningsvärde. Värdet på giftorättsgodset utgör en 

beräkning av tillgångarnas värde med avdrag för latenta skatteskulder. Aktier-

na är aktier i ett fåmansbolag. De kan därför inte värderas till något saluvärde, 

eftersom det inte finns någon marknad för att sälja denna typ av aktier i 

andrahand. Käranden ansåg dock att aktierna i MSA hade ett slags bruksvärde 

för svaranden. För sin beräkning av aktiernas nettovärde använde käranden 

avkastningsmetoden. Till grund för sitt andra yrkande angav makan att den 

avkastning på aktierna som erhållits mellan det att ansökan om äktenskaps-

skillnad skickas in till tingsrätten och den dag då bodelningsbeslutet fattats 

också ska utgöra giftorättsgods. Detta medför att de i sådana fall även skulle 

tas med i bodelningen. I sin tredje grund för sitt yrkande gjorde käranden en 

sammanställning av det som tidigare angivits för att konstatera det värde på 

giftorättsgodset som hon ansåg att hon vara berättigad till.  

 

Svaranden bestridde kärandens yrkande och vitsordade nettovärdet för aktier-

na á 34 600 kr som skäligt. Maken intygade också att det från brytdagen till 

det att bodelningen beslutats hade betalats ut en utdelning i MSA till honom 

på summan 4 421 355 kr. Svaranden yttrade vidare att aktierna inte har ett 

självständigt värde utan är beroende av dennes delägarskap och arbetsinsats i 

MSA. Detta medför att när delägarskapet upphör ska aktierna inlösas eller 

överlåtas till kvotvärde till en annan delägare i bolaget. Maken påpekade även 

att aktiernas värde med hänsyn till bolagets ägarstruktur aldrig kunde vara 

högre än kvotvärdet. En avkastningsvärdering skulle därför medföra att värd-

eringen av aktierna blev helt fel. Istället borde aktierna värderas enligt mark-

nadsvärdet som medför att värdet inte blir högre än kvotvärdet, eftersom det 

inte finns någon person i bolaget som är beredd att betala mer för dem. Slut-

ligen angav maken att värdet skulle kunna jämkas med stöd av 12 kap. 1 § 

ÄktB. Detta på grund av att aktierna aldrig skulle kunna avyttras till ett högre 

värde än det kvotvärde som aktierna värderats till. Svaranden ansåg att utbetal- 

 

                                                           
270 Se tingsrättens dom, s. 4.  
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ningen därför skulle utgöra en i förtid gjord utbetalning av en osäker framtida 

inkomst om aktierna värderats enligt avkastningsmetoden och ett avkastnings-

värde använts. I sin andra grund angav han att utbetalningen för aktierna inte 

ska ingå på grund av att aktierna utgör särskild egendom enligt 10 kap. 3 § 

ÄktB. Enligt svaranden borde de även ses som ersättning förvärvad efter 

brytdagen alternativt lön. Aktierna i bolaget utgjorde enbart ett instrument för 

att erhålla avkastning för arbete. Enligt honom ska värdet därför jämkas med 

stöd av 12 kap. 1 § ÄktB, eftersom det är ersättning för det arbete som han 

utfört. Maken anförde också att han stått för kärandens samtliga kostnader 

fram till datumet då bouppteckningen gjordes.271  

 

Tingsrätten gjorde slutligen bedömningen att aktierna skulle värderas till kvot-

värdet. Detta på grund av att det fanns tillräckligt med fog att anse att trans-

aktionspriset utgjorde kvotvärdet, eftersom aktierna inte fick säljas till någon 

annan än just MSA delägare.272 Rörande aktiernas värde angav hovrätten att 

det inte framgår av de förarbeten, lag eller den praxis som i fallet var refererad, 

hur aktier vilka är underkastade hembudsklausuler ska värderas i en bodel-

ning.273 Hovrätten angav att det som är intressant för värdets avgörande är 

svarandens bundenhet av bolagsordning och delägaravtal. Eftersom MSA inte 

har för avsikt att bygga upp något värde i bolaget, utan istället delar ut hela 

den årliga vinsten till sina delägare, samt då lön respektive utdelning delades 

ut beroende av gällande skatteregler, ansåg hovrätten att utdelningen snarare 

var att anse som lön för arbetsinsats. Att i dessa fall göra en värdering av 

aktiens avkastning skulle leda till att käranden vid en bodelning fick ta del av 

svarandens framtida lön för utfört arbete. Detta förfarande är något som enligt 

hovrätten skulle åsidosätta en grundläggande princip om bodelningens om-

fattning. Hovrätten ansåg därför att bodelningsförrättaren bestämt rätt värde i 

bodelningen för de berörda aktierna i MSA.274   

 

 

 

 

                                                           
271 Se tingsrättens dom, s. 6.  
272 Se tingsrättens dom, s. 10ff. 
273 Se hovrättens dom, s. 6. 
274 Se hovrättens dom, s. 5ff.  
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4.3.2 Värdering 

 

Enligt bestämmelser i ÄktB rörande bodelning ska denna grunda sig på den egendom som 

vardera maken är skyldig att uppge.275 Detta oavsett om en bodelningsförrättare tagits till hjälp 

eller inte.276 Om makarna valt att använda en förrättare vid bodelningen ska värderingen av 

aktierna göras utifrån de förhållanden som förelåg vid bodelningsförrättarens beslut.277 I ÄktB 

finns det inga bestämmelser som reglerar hur en värdering av tillgångar ska göras i bodelnings-

sammanhang. Det normala förefaller vara att tillgångarna i boet ska värderas efter dess salu-

värde om makarna inte är överens om att egendomen ska värderas annorlunda.278 Det råder 

dock delade uppfattningar i doktrinen rörande hur aktier ska värderas i dessa situationer.279  

  

Om en make eller makas egendom omfattas av ett förbehåll i ett aktieägaravtal eller en bolags-

ordning blir värderingen ännu mer problematisk. Detta på grund av att det varken i förarbeten, 

lag eller praxis framkommer hur dessa ska värderas.280 Ett alternativ för hur aktier kan värderas 

i dessa situationer är att använda substansvärdes- eller avkastningsmetoden. Det finns författare 

som är av åsikten att dessa två metoder är de enda som är tillämpliga i dessa fall, eftersom den 

make som äger aktierna annars skulle anses kunna ensidigt påverka bodelningens resultat och 

omfattning genom aktieägaravtalet.281 Detta strider då mot de principer som finns i ÄktB rör-

ande bodelning.282 Andra författare menar att utgångspunkten för värdering av bolagets aktier 

ska vara förbehållsklausuler, om de innehar föreskrifter om värdeberäkning. Klausuler av sådan 

karaktär kan därför inte lämnas därhän i normala fall.283 Därigenom får inte den ena maken en 

bättre rätt än den som den andra maken har genom att vara bunden av ett aktieägaravtal.284  

 

Frågan har behandlats i både nordisk litteratur och praxis. I norsk litteratur finns uppfattningen 

företrädd att klausuler i aktieägaravtal kan beaktas vid värdering av aktier i ett bolag, dock tar 

de stadgandet ett steg längre än den svenska rätten gör. Aktier kan dock inte alls undantas från 

                                                           
275 Se 9 kap. 3 § ÄktB. 
276 Se 9 kap. 3 § ÄktB, se även 17 kap. 5 § 1 st. ÄktB.  
277 Teleman, i not 136 a.a., s. 110.  
278 Tottie & Teleman, i not 138 a.a., s. 226.  
279 Jfr Brattström och Teleman, som i Mannheimerfallet hade två helt olika uppfattningar om vilken metod som 

skulle användas för att värdera aktierna.  
280 Se Mannheimerfallet. 
281 Se Mannheimerfallet.  
282 Prop. 1986/87:1 Angående ny äktenskapsbalk, s. 159. 
283 Teleman, i not 136 a.a., s. 121f.  
284 Se Mannheimerfallet, bilaga 3.  
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en bodelning om det råder orimliga avtalade lösenbelopp.285 I dansk rätt finns praxis på området 

som anför att om en sådan klausul finns kan inte det angivna värdet tillämpas om det skiljer sig 

avsevärt från det värde som aktien får genom att en värderingsmetod används.286 Inom finsk 

rätt finns samma åsikt som i dansk och norsk rätt. I ett nyligen avgjort rättsfall konstaterades 

att klausuler rörande värdering i aktieägaravtal är tillämpliga, men värdet får inte skilja sig för 

mycket mot det värde som aktien får genom att någon värderingsmetod tillämpas.287 Skiljer sig 

värdet för mycket blir inte klausulen tillämplig.  

 

Vid tillämpningen av en klausul som bestämmer värdet på aktien vid en eventuell försäljning 

eller bodelning borde det även i svensk rätt finnas en gräns för hur stor avvikelsen får vara 

mellan lösenbeloppet och ett ordinärt marknadsvärde.288 Gränsen är dock varierande från fall 

till fall och det blir snarare fråga om en skälighetsbedömning i varje enskilt fall för att bedöma 

om det i förväg avtalade värdet är acceptabelt i en bodelning eller inte.289       

 

En av rättsfrågorna i Mannheimerfallet var till vilket värde aktierna skulle upptas till i bodel-

ningen. I bedömningen utgick hovrätten från omständigheterna i det specifika fallet, då det inte 

gick att ta vägledning i doktrin, eftersom det finns ett flertal olika uppfattningar om hur värd-

ering ska ske.290 Därför valde hovrätten istället att med beaktande av grundläggande principer 

för bodelningsinstitutet undersöka hur MSA bedrev sin verksamhet samt vilka villkor som 

fanns förenade med ett delägarskap i bolaget. Hovrätten kom efter undersökningen gjorts slut-

ligen fram till att det nominella värdet var ett korrekt värde på aktierna och att de var korrekt 

värderade från början av bodelningsförrättaren. Hovrätten kom fram till ett bra beslut även i 

denna rättsfråga. Med hänsyn till att MSA inte syftar till att bygga upp något värde i bolaget 

samt att den utdelning som sker är att betrakta som ersättning för arbetstagares insatser, borde 

den bedömning som hovrätten gjorde stämma överens med de grundläggande principer som 

gäller för aktiers värdering. Det vore orealistiskt att i dessa fall behöva betala för ett värde som 

egentligen inte finns i likvida medel, eftersom kontona töms vid varje aktieutdelning byggs 

inget värde upp. Att i dessa fall tillämpa någon av de andra metoderna som tagits upp i fram-

ställningen291 skulle troligtvis istället medföra att aktierna fick ett orimligt högt värde. Detta 

                                                           
285 Lødrup, Peter & Sverdrup, Tone, Familieretten, 7 u., Peter Lødrup og Tone Sverdrup, Oslo, 2011, s. 253. 
286 Se UfR 1975 s. 556.   
287 Se HD 2008:74.  
288 Se Mannheimerfallet, bilaga 3.  
289 Se Mannheimerfallet, bilaga 3.  
290 Se tingsrättens dom, s. 11ff.  
291 Se 4 under rubriken Värdering av aktier.   
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eftersom MSA är ett stort bolag med hög omsättning. En make skulle förmodligen inte inneha 

medel för att kompensera maken/ makan i sådana situationer. Om aktierna dessutom är be-

häftade med regleringar likt dem som fanns i Mannheimerfallet skulle resultatet kunna bli att 

aktieägande maken skulle kunna bli tvungen att sälja delar av sitt aktieinnehav för att kunna 

kompensera den andra maken vid en bodelning.      
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5 PROBLEMÖVERSIKT 

 

5.1 INLEDNING 

  

Vilket tidigare nämnts är rättsområdet rörande de problem som kan uppstå när aktier överlåts 

genom singularfång välutrett. Problemen vid övergångar som sker via universalfång har dock 

inte studerats lika djupgående. Därför finns det en mängd rättsfrågor som det egentligen inte 

finns något konkret svar på. Mannheimerfallet aktualiserar framförallt två problem som har 

relevans för den vidare framställningen. Dessa är hur 10 kap. 3 § ÄktB förhåller sig till de olika 

förbehållen och aktieägaravtal samt om tredje man kan bli bunden vid kontraktuella överlåtelse-

restriktioner. Även värderingsfrågan är av relevans för den vidare framställningen.  

 

 

5.2 PROBLEMATIKEN KRING ÄKTENSKAPSBALKEN OCH AKTIE-

ÖVERGÅNGSREGLERINGAR  

 

5.2.1 Allmänt om problematiken 

 

Bestämmelsen i 10 kap. 3 § 1 st. ÄktB har diskuterats tidigare i denna framställning.292 Den 

tillämpas när rättigheter av särskilt slag ska uteslutas ur bodelningen. Problemet med paragrafen 

är att den får olika verkan beroende på vilken typ av övergångsbegränsning bolaget använder 

för att skydda sina aktier vid en eventuell övergång.293 Nedan kommer därför undersökas huru-

vida begränsningsklausuler i bolagsordning respektive aktieägaravtal kan medföra att aktierna 

blir egendom av särskilt slag som ska undantas från bodelningen.   

 

 

5.2.2 Aktieägaravtal och 10 kap. 3 § ÄktB 

 

En rättighet enligt 10 kap. 3 § 1 st. ÄktB kan inte skyddas genom aktieägaravtal, eftersom av-

talet mellan aktieägarna inte kan anses ha ett skyddsvärt intresse som gör det möjligt att undanta 

                                                           
292 Se 3.2 under rubriken 10 kap. 3 § ÄktB.  
293 Se Mannheimerfallet. 
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aktierna från bodelningen.294 Ett aktieägaravtal kan dock innehålla en hembudsklausul eftersom 

avtalet i princip kan behandla alla inskränkningar i aktiernas överlåtbarhet som aktieägarna vill 

göra.295 Orsaken till att aktieägare väljer att införa en sådan bestämmelse genom avtal istället 

för att införa denna i bolagsordningen är att de kan vilja ha sekretess på det som avtalas. Om 

bolaget skulle använda sig av en reglering i bolagsordningen skulle denna inte bli sekretess-

belagd.296 Det finns ännu inget fall dömt av HD som behandlar frågan hur aktieägaravtal ska 

behandlas i förhållande till 10 kap. 3 § ÄktB. Däremot finns den hovrättsdom som diskuterades 

tidigare i framställningen.297 Enligt hovrättens ledamöter ska ett hembudsförbehåll i ett aktie-

ägaravtal inte kunna utgöra en sådan rättighet som ska undantas enligt 10 kap. 3 § 1 st. ÄktB. 

Eftersom fallet inte har dömts av högsta instans är rättsläget dock något osäkert.  

 

Det finns emellertid de som anser att hembudsförbehåll i ett aktieägaravtal rörande aktier i ett 

fåmansbolag kan omfattas av regeln om särskild egendom. Sund menar att aktier i ett fåmans-

bolag (oftast ett familjeägt bolag) vilka är förenade med ett hembudsförbehåll ska anses utgöra 

en rättighet som inte är överlåtbar enligt 10 kap. 3 § 1 st. ÄktB.298 Detta på samma sätt som att 

rättigheten inte kan överlåtas om det intagits ett förbehåll i en bolagsordning.299 Till grund för 

sina åsikter uppger Sund att det skapas en plikt i det exempelvis familjeägda bolaget att agera 

lojalt i förhållande till deras gemensamma intresse av att företaget sköts väl. Detta mycket 

beroende på att merparten av familjens förmögenhet oftast investeras i bolaget. Deras dagliga 

försörjning är därför i de flesta fall beroende av företaget.300 Det finns ytterligare en orsak enligt 

honom till att även hembudsförbehåll i aktieägaravtal ska omfattas av 10 kap. 3 § ÄktB. Ett 

fåmansbolag kan sägas vara av personlig art, vilken är ett av rekvisiten för att en rättighet ska 

kunna utgöra särskild egendom. Detta till följd av att ett företag oftast är ett resultat av en entre-

prenörs innovation. Arbetssättet kan likställas med en upphovsrätt, vilken så länge upphovs-

mannen innehar den utgör särskild egendom.301 Något som talar emot detta påstående är att 

lagberedningen i motiven till nya giftermålsbalken antog att en rätt till ett varumärke eller en 

                                                           
294 Se NJA 1990 s. 18 samt NJA 1998 s. 135, i vilka det konstaterades huruvida villkor i avtal medförde att 

egendomen inte blev utmätningsbar. Om egendomen inte är utmätningsbar medför detta i de flesta fall att den 

även blir av skyddsvärt intresse och då ska undantas från bodelningen (Brattström, i not 174 a.a., s. 43). 
295 Andersson, Johansson & Skog, i not 3 a.st. 
296 Se 1 kap. 4 §, se även 2 kap. 1 § Aktiebolagsförordning (2005:559) (ABLF). 
297 Se Mannheimerfallet. 
298 Sund, Lars-Göran, Skydd av ägarpositioner i familjeägda små och medelstora aktiebolag, 1 u., Iustus Förlag 

AB, Uppsala, 2008, s. 176. 
299 Jfr 10 kap. 3 1 st. § ÄktB och 4 kap. 27 § ABL med resonemanget i 5.2.3 under rubriken Förbehåll i 

bolagsordning och 10 kap. 3 § ÄktB. 
300 Sund, i not 298 a.st.  
301 Sund, i not 298 a.a., s. 176f.  
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firma inte skulle kunna bli föremål för giftorätt.302 Detta med hänsyn till vad som gäller för 

utmätning och överlåtelse. I dagsläget finns det dock lagstiftade regler i respektive lag om vad 

som gäller vid en överlåtelse av en firma eller ett varumärke.303 På grund av att respektive lag 

innehåller förutsättningar för överlåtelse bör detta medföra att rätt till firma och varumärke 

numera kan ingå i bodelningen.304 Sammanfattningsvis finns det mycket lite som talar för att 

en hembudsklausul i ett aktieägaravtal medför att rättigheten till aktierna blir egendom av sär-

skilt slag.        

 

Om aktieägarna däremot väljer att införa ett generellt överlåtelseförbud i ett aktieägaravtal blir 

följden något annorlunda jämfört med om de enbart har en avtalad föryttringsbegränsning. Ett 

överlåtelseförbud i ett aktieägaravtal medför att det uppstår en förpliktelse för avtalsparterna att 

de inte får överlåta det som de avtalat om, exempelvis aktier.305 Dessa typer av förbud får 

införas i ett aktieägaravtal, men enbart med en tidsbegränsning.306 Det är dock oklart hur en 

domstol skulle ställa sig till en sådan typ av begräsning i ett aktieägaravtal. Vissa författare 

menar att en sådan typ av inskränkning kan bli godtagbar om det behövs några år av stabilitet 

och långsiktighet mellan avtalsparterna.307 Det finns dock en risk att sådana klausuler kan 

jämkas enligt 36 § AvtL om det kommer till prövning i en svensk domstol, därför har tids-

begränsningar införts som krav vid tillämpning av sådana typer av begränsningsklausuler.308 

Till skillnad från att införa ett förbehåll i ett aktieägaravtal, medför ett generellt överlåtelse-

förbud i ett aktieägaravtal att bestämmelsen i ÄktB blir tillämplig. Detta på grund av att det i 

praxis har testats huruvida ett generellt överlåtelseförbud kan bli aktuellt ifråga om ut-

mätning.309 Om aktierna medför ett utmätningsförbud, omfattar den oftast även ett överlåtelse-

förbud.310 Detta resulterar i att de även blir en rättighet som inte kan överlåtas enligt 10 kap. 3 

§ 1 st. ÄktB.       

 

                                                           
302 Agell & Brattström, i not 150 a.a., s. 109. 
303 Se 32 och 33 §§ varumärkeslag (2010:1877) samt 13 § 1 st. firmalag (1974:156). 
304 Agell & Brattström, i not 150 a.a., s. 109.  
305 Heuman, Lars, Vilken beviskravsbetydelse har separabilitetsprincipen, påståendedoktrinen och 

anknytningsdoktrinen för bedömningen av behörighetsfrågor inom skiljedomsrätten? JT 2009/10, s. 346. 
306 Stattin, Daniel & Svernlöv, Carl, Introduktion till aktieägaravtal, 2:1 u., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 

2013, s. 57. 
307 Stattin & Svernlöv, i not 306 a.a., s. 57f. Författarna diskuterar en begränsningsperiod på 1 år som godtagbar, 

det finns dock andra författare som påstår att två år också kan vara en skälig period för att införa ett generellt 

överlåtelseförbud i ett aktieägaravtal.   
308 Stattin & Svernlöv, i not 306 a.a., s. 58.  
309 Se exempelvis NJA 1989 s. 696, i vilken det inte förelåg något hinder mot utmätning, eftersom det inte rådde 

något generellt överlåtelseförbud.  
310 Tottie & Teleman, i not 138 a.a., s. 273.  
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5.2.3 Förbehåll i bolagsordning och 10 kap. 3 § ÄktB 

 

För att skydda sina aktier kan aktieägarna skriva in ett hembudsförbehåll i bolagsordningen.311 

Det är det enda alternativet i dessa fall som kan användas när det införs en aktieövergångs-

begränsning i en bolagsordning. För att avgöra om ett hembudsförbehåll en bolagsordning med-

för att aktierna blir egendom av särskilt slag måste det först undersökas om detta är något som 

begränsar rättigheten enligt 10 kap. 3 § 1 st. ÄktB. Ovan har konstaterats att en hembudsklausul 

i ett aktieägaravtal inte medför att aktierna blir egendom av särskilt slag, eftersom det inte upp-

kommer något skyddsvärt intresse. Frågan blir då om detta skyddsvärda intresse uppstår när en 

hembudsklausul istället intas i bolagsordningen.312 Tidigare var den allmänna uppfattningen att 

en hembudsklausul inte gick att jämställa med ett överlåtelseförbud.313 Denna uppfattning har 

dock ändrats de senaste tio åren.314 

 

Syftet med bodelningsreglerna är främst att den svagare parten ska skyddas ekonomiskt.315 I 

detta avseende blir 10 kap. 3 § 1 st. ÄktB ett undantag. Om inte en make/ maka fritt får förfoga 

över vissa tillgångar, borde inte heller den andra maken/ makan få möjlighet att ta del av värdet 

vid en bodelning. Detta tankesätt bör även kunna styra hanteringen av aktier omfattade av ett 

förbehåll i bolagsordningen.316 Därigenom kan tillgångar i vissa fall anses utgöra särskild 

egendom, eftersom den förpliktade har intresse av att uppfylla sina skyldigheter mot maken och 

inte mot någon annan person.317 Ett annat exempel på detta är jakträtter, i dessa fall finns ett 

starkt intresse hos markägaren att känna personen som utövar jakt. Därför borde inte en jakträtt 

tas med vid bodelningen, eftersom det skulle kunna uppstå en situation där en annan person kan 

bli motpart till markägaren. Denna uppfattning borde enligt Sund även bli tillämplig rörande 

associationsrättsliga rättigheter. Enligt 2 kap. 2 § BL kan inte medlemskapet i ett handelsbolag 

överlåtas utan de andra bolagsmännens samtycke. Det finns dock inget hinder mot överlåtelse 

av en andel om det inte finns något avtal dem emellan vilket förhindrar detta.318 Medlemskapet 

anses vara särskild egendom, detsamma borde gälla för andelen om den innefattar ett över-

låtelseförbud. Rörande en hembudsklausul intagen i bolagsordningen borde det därför inte 

                                                           
311 Se 4 kap. 27 § ABL. 
312 Agell & Brattström, i not 150 a.a., s. 104ff. 
313 Sund, i not 298 a.a., s. 173. 
314 Sund, i not 298 a.a., s. 174. 
315 Sund, i not 298 a.a., s. 175.  
316 Sund, i not 298 a.a., s. 175.  
317 Sund, i not 298 a.a., s. 175.  
318 Se 2 kap. 1 samt 21 §§ BL.  



53 

  

finnas någon tvekan om att denna ska utgöra särskild egendom där giftorätten inte gäller.319 Ett 

av skälen till detta är att avyttringsbegränsningen har stöd i lag. Ytterligare ett skäl som 

motiverar påståendet ovan är aktieägarens intresse i en sammanhållen delägarkrets. Det avtal 

som aktieägarna genom bolagsordningen ingått med bolaget och varandra skapar en plikt att 

agera lojalt både i relation till samverkan i bolagets intresse och en sammanhållen ägarkrets.320 

Om aktier tas med i bodelningen finns det en risk att denna krets splittras. Detta skulle kunna 

medföra att övriga aktieägare hamnar i en situation där de måste fullgöra sina plikter gentemot 

en ägare som oftast egentligen inte har något sakligt intresse att få vara en del av kretsen.321 Om 

ett bolag väljer att skriva in förbehållet i en bolagsordning anses aktierna därför bli egendom 

av särskilt slag, eftersom det bildas en rättighet som inte borde överlåtas. 

 

Även andra författare till doktrin anför att en hembudsklausul i en bolagsordning kan medföra 

att aktierna utgör en rättighet vilken ska undantas som särskild egendom vid bodelningen. De 

redogör dock inte för i vilka situationer detta kan uppstå.322 Det bör dock noteras att det i Mann-

heimerfallet konstaterades att aktier som omfattas av en hembudsklausul i bolagsordningen inte 

utgör särskild egendom enligt den bemärkelse som avses i 10 kap. 3 § 1 st. ÄktB.323 Då ett 

flertal författare324 till svensk doktrin trots hovrättens uttalande väljer att anföra att en sådan 

klausul ska medföra att aktierna blir egendom av särskilt slag medför detta att aktierna därmed 

borde bli skyddade med hjälp av äktenskapsbalkens regler vid en eventuell bodelning. Kravet 

är dock att det skrivs in ett hembudsförbehåll i bolagsordningen. Detta skydd kan vara bra att 

använda om aktieägaren vill skydda sitt ägarskap under dennes livstid. Det finns dock en in-

skränkning i bestämmelsen som bör noteras. Rättigheter vilka inte är av personligt slag, kan 

genom bodelning övergå till en ny person efter rättighetsinnehavarens (aktieägarens) död. Detta 

medför att bestämmelsen enbart gäller under aktieägarens livstid, då det inte är en rättighet av 

det personliga slaget. Detta kan ske på grund av att en sådan övergång inte anses stå i strid med 

det som gäller för rättigheten.325 Förfarandet får som effekt att de då är skyddade under aktie-

ägarens livstid. När aktieägaren dör kan aktierna dock fritt överlåtas utan att omfattas av 

bestämmelsen i äktenskapsbalken.         

                                                           
319 Sund, i not 298 a.a., s. 175.  
320 Sund, i not 298 a.st.  
321 Sund, i not 298 a.st.  
322 Teleman, i not 136 a.a., s. 69.  
323 Se Mannheimerfallet, hovrättens uttalande i frågan om aktierna skulle tagits upp i bodelningen.  
324 Se exempelvis Brattström, Teleman och Sund vilka alla anser att ett hembudsförbehåll i en bolagsordning kan 

medföra att aktierna blir egendom av särskilt slag.  
325 Tottie & Teleman, i not 138 a.a., s. 273.  
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5.2.4 Testamente och 10 kap. 3 § ÄktB 

 

I utsökningsbalkens (1981:774) (UB)326 femte kapitel finns en bestämmelse som reglerar för-

hållandet mellan egendom som testamenteras bort och 10 kap. 3 § ÄktB. Utöver att det skapas 

ett generellt överlåtelseförbud för aktierna, kan de också skyddas mot överlåtelse i en bodelning 

om de testamenterats bort till den person som innehar dem.327 Detta har bekräftats genom en 

dom i HD.328 Domen är gammal med det finns ingen senare dom som talar för att rättsläget har 

ändrats. Fallet rörde en gåva som var utställd i ett gåvobrev, vilket enligt föreskrift inte fick 

överlåtas. Om någon av gåvotagarna ville avyttra sin del av gåvan, var de andra gåvotagarna 

tvungna att lösa in den. Bestämmelsen i 5 kap. 5 § UB talar om egendom vilken genom före-

skrift i både testamente eller gåva inte får överlåtas.329 På grund härav finns fog för att anta att 

förfarandet medför att aktier som testamenterats till innehavaren inte kan tas med i en eventuell 

bodelning. De är dock fortfarande giftorättsgods, men undantas från bodelning genom att de 

blir att anse som egendom av särskilt slag enligt 10 kap. 3 § 1 st. ÄktB.      

 

 

5.3 MÖJLIGA KLAUSULER I AKTIEÄGARAVTAL FÖR ATT UNDGÅ 

AKTIERS ÖVERGÅNG TILL TREDJE MAN 

 

5.3.1 Aktieägaravtal och klausul om krav på testamente 

 

En möjlighet till att begränsa att aktierna går vidare till tredje man vid ett arvskifte är att det 

kan instiftas ett krav i aktieägaravtalet om att aktierna ska tas med i aktieägarens testamente 

och att arvet av dessa ska regleras i testamentet. Ett sådant krav är fullt korrekt att ha med i ett 

aktieägaravtal på grund av att aktieägarna i princip kan avtal om vad som helst.330 Däremot är 

det enbart ett avtal om att ett testamente ska upprättas. Det avgörande för testamentets verkan 

är om det blivit bevittnat vid upprättandet och därmed giltigt.331 Om testamentet inte är giltigt 

blir det dock inga direkt rättsliga följder, istället sanktioneras detta genom sanktionsklausuler i 

                                                           
326 Senast omtryckt SFS 2015:756.  
327 Se 5 kap. 5 § 1 st. UB. 
328 Se NJA 1989 s. 696. 
329 Se 5 kap. 5 § UB. 
330 Stattin & Svernlöv, i not 306 a.a., s. 19f.  
331 Se 10 kap. 1 § ÄB. 
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avtalet.332 Troligast blir därför att skadeståndsskyldighet uppstår i dessa fall gentemot de rester-

ande aktieägarna. En aktieägare kan i sitt testamente införa en önskan om att aktierna som denna 

äger i ett bolag ska återgå till övriga levande aktieägare i bolaget om denne avlider. Detta för 

att skydda bolaget mot att en eller flera oönskade personer ärver aktierna.  

 

Problematiken i förfarandet ligger inte hos aktieägaravtalet, istället uppstår problemen när arvet 

ska skiftas och dödsboet ska delas ut till arvingarna. Någon av de efterlevande (arvingarna) som 

inte är nöjd med det som den avlidne antecknat i sitt testamente kan välja att försöka jämka 

testamentet.333 Detta förutsätter dock att en bröstarvinges rätt till laglott blivit kränkt.334 Om det 

finns tillräckligt med medel hos den avlidne för att kompensera för det som bröstarvingen för-

lorar på grund av att det finns en klausul som undantar aktierna från arvingarna, kan de inte 

jämka testamentet och aktierna är skyddade.335 Detta eftersom bröstarvingarna har en lagstad-

gad rätt enligt ärvdabalken att få ut sin laglott.336  

 

 

5.3.2 Aktieägaravtal och klausul om krav på äktenskapsförord 

 

Om inte ett äktenskapsförord finns måste maken som innehar aktierna även inneha egendom 

som kan täcka upp för aktiernas värde vid en bodelning.337 Detta för att den make som inte 

innehar aktierna ska få ut sin rättmätiga del av makarnas gemensamma giftorättsgods.338 Utöver 

fallen med att det kan införas ett krav på testamente i ett aktieägaravtal, kan också ett krav föras 

in på att aktieägande parten ska ha ett äktenskapsförord som reglerar ägarens förhållande till 

aktierna vid en eventuell bodelning. Om det uppställs ett sådant krav i ett aktieägaravtal för att 

skydda bolagets aktier kan den aktieägande partens ägande genom rent familjerättsliga be-

stämmelser undantas från en bodelning vid en eventuell äktenskapsskillnad. Det finns dock 

vissa ofördelaktiga följder med att skydda ett bolag genom en sådan föreskrift. Om aktieägarna 

som ingått avtalet väljer att bortse från att ingå ett äktenskapsförord blir sanktionen att aktie-

ägande maken/ makan kan bli skadeståndsskyldig gentemot de andra aktieägarna.339  

                                                           
332 Danelius & Ericson, i not 99 a.a., s. 859. 
333 Se 7 kap. 3 § ÄB.  
334 Lind & Walin, i not 202 a.a., s. 215. 
335 Se 7 kap. 3 § 1 st. ÄB.  
336 Se 2 kap. 1 § ÄB.  
337 Se Mannheimerfallet.  
338 Se 7 kap. 1 § ÄktB, se även 9 kap. 1 § ÄktB.  
339 Danelius & Ericson, i not 99 a.a., s. 859. 
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Om maken/ makan innehar mycket lite egendom som är av värde eller om värdet på aktierna är 

mycket stort, kan maken som skulle haft rätt till egendomen om den istället var giftorättsgods 

ha möjlighet att jämka på grund av att villkoren i äktenskapsförordet är oskäliga.340 Situationer 

då förordet kan jämkas är om det är oskäligt i hänseende till dess innehåll, omständigheterna 

som förelåg vid dess tillkomst, om det inträffat något efter avtalets ingående eller enligt förhåll-

andena i övrigt.341 Följden blir då att detta villkor lämnas utan avseende vid bodelningen och 

parten som äger aktier blir tvungen att ta med dem i bodelningen.342 Det krävs dock att äkten-

skapsförordet är mycket oskäligt för att det ska bli fråga om en jämkning. I en dom från HD har 

det betonats att det som två parter avtalar med varandra i ett äktenskapsförord ska stå fast i de 

flesta fall och att jämkning enbart ska få ske i verkliga undantagsfall, det anges dock inga exem-

pel på vad som kan utgöra verkliga fall för undantag.343 Bestämmelsen i 12 kap. 3 § 1 st. ÄktB 

ger inte heller någon direkt konkret vägledning i vad som kan anses vara oskäligt.    

 

Till skillnad från rättsläget i Sverige föreligger det vissa skillnader i vad det finns möjlighet att 

avtala om i ett äktenskapsförord i jämförelse med våra grannländer Norge och Danmark.344 I 

både Danmark och Norge kan makarna, i motsats till vad som gäller i Sverige, ange att andelar 

i egendom som båda makarna eller enbart en av makarna äger ska vara enskild egendom.345 I 

Norge kan makarna även, i motats till vad som gäller i Danmark och Sverige, göra ett bestämt 

belopp till enskild egendom. Om de gör detta finns det inte heller något specificeringskrav, 

detta medför att en make själv kan påverka den omfattning giftorätten ska ha.346 Det bör dock 

noteras att resonemanget i dansk rätt kan leda till att det avtal som en av makarna har med tredje 

man kan vara ett sätt att på otillåten väg kringgå gällande regler om äktenskapsförord.347 Till 

stöd för detta påstående hänvisas till ekvivalensprincipen. Denna innebär att det ska råda en 

                                                           
340 Se 12 kap. 3 § ÄktB.  
341 Se 12 kap. 3 § 1 st. ÄktB.  
342 Se 12 kap. 3 § ÄktB.  
343 Se NJA 1993 s. 583, i vilket det inte ansågs vara tillräckliga skäl för jämkning av ett äktenskapsförord i 

vilken all egendom var makarnas enskilda när nästintill all egendom och även värdestegringen på denna tillföll 

ena maken. Se främst Advokatsamfundets yttrande i domen som förtydligar i vilka fall ett äktenskapsförord ska 

få jämkas på grund av att det är oskäligt. Se även Tottie & Teleman, i not 138 a.a., s. 396 som anför att en 

jämkning kan komma till stånd om det råder avsevärda skillnader i makarnas tillgångar. Ett exempel på detta kan 

vara att ena maken innehar stora förmögenheter som utgör dennes enskilda egendom och den andra maken har 

en avsevärt mindre egendom som utgör giftorättsgods.     
344 Mannheimerfallet, bilaga 2, där Brattström för ett resonemang huruvida det finns skillnader mellan de 

nordiska grannländerna och Sverige rörande det som ett äktenskapsförord avtalsmässigt får omfatta.   
345 Lund-Andersen, Ingrid & Nørgaard, Irene, Familieret, 1 u., Jurist- og Økonomforbundet, Köpenhamn, 2009, 

s. 142 samt Lødrup & Sverdrup, i not 285 a.a., s. 176.  
346 Lund-Andersen & Nørgaard, i not 345 a.a., s. 139, samt Lødrup & Sverdrup, i not 285 a.a., s. 173ff. 
347 Teleman, i not 136 a.a., s. 122.  
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jämvikt mellan motprestation och prestation.348 Tanken är därför att det ska råda en jämvikt i 

avtalsförhållandet.349 Det ska därför inte vara möjligt att kunna binda en tredje part vid ett avtal. 

 

  

                                                           
348 Dotevall, Rolf, Ekvivalensprincipen och jämkning av långvariga avtal, SvJT 2002, s. 446.  
349 Dotevall, i not 348 a.a., s. 447.  
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6 ANALYS  

 

Orsakerna till att aktieägarna vill skydda sitt aktieägande i ett specifikt bolag kan vara många. 

Ändamålet är dock att aktierna på något sätt ska undantas från att någon utomstående person 

ska kunna erhålla dem genom en familjerättslig övergång. I de följande avsnitten kommer det 

att diskuteras huruvida aktieägaren och bolaget faktiskt kan skydda sig mot oönskade poten-

tiella aktieägare med utgångspunkt i det som diskuterats tidigare i denna framställning. Följande 

kommer personliga åsikter tillsammans med det som tidigare behandlats i framställningen att 

tas upp för att försöka konstatera hur rättsläget ser ut idag samt vad aktieägarna kan göra för att 

erhålla bästa möjliga skydd mot oönskade successorer.    

 

   

6.1 FÖRBEHÅLLS- OCH AVTALSBEGRÄNSNINGARNAS FÖRHÅLLAN-

DE TILL 10 KAP. 3 § ÄKTB 

 

Tillämpningsområdet för 10 kap. 3 § 1 st. ÄktB har gett upphov till ett flertal diskussioner. Det 

finns en mängd olika åsikter om bestämmelsens tillämplighet och hur långtgående den faktiskt 

är. Den övervägande majoriteten inom svensk rätt anför att bestämmelsen är begränsad till att 

enbart omfatta en tillämpning då ett hembudsförbehåll finns inskrivet i bolagsordningen. Det 

finns dock åsikter som talar emot ovanstående och menar att ett hembudsförbehåll i ett aktie-

ägaravtal också kan göra bestämmelsen i äktenskapsbalken tillämpbar. Bestämmelsen är dock 

begränsad till att enbart gälla fåmansbolag, eftersom minoriteten anser att deras aktieägande 

borde skyddas. Påståendet försvaras med att ett fåmansbolag ger en försörjning till aktieägande 

parten. Förklaringen blir att det snarare i tillämpliga fall blir fråga om en framtida försörjning 

för maken/ makan och det skulle därför vara oskäligt om rättigheten skulle delas vid en even-

tuell bodelning. Den generella uppfattningen är dock att en övergångsklausul i ett aktieägaravtal 

inte kan medföra att rättigheten till aktierna blir särskild egendom. Det skulle därför vara väldigt 

intressant om rättsfrågan kommit upp till prövning i HD genom Mannheimerfallet. En pröv-

ning i HD skulle ge en tydlig bild av rättsläget i Sverige rörande en fråga där rådande rättsläge 

är relativt diffust. Om frågan bedömts i praxis för vilket det uppstått en möjlighet att referera 

till skulle det troligtvis också ge aktieägare en säkerhet att tillämpa bestämmelsen i fler fall. 

Aktieägarna får då även mer underlag för att agera inom bestämmelsernas tillämpningsom-

råden. Detta kan medföra att rättsläget inom viss tid även skulle bli mer tydligt och bestämmel-
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sen enklare att tillämpa, vilket troligtvis slutligen leder till att bestämmelsen ger en säkrare 

möjlighet för aktieägare att i dessa fall skydda sina aktier.    

 

Det är dock inte möjligt att påstå att tillämpningen av 10 kap. 3 § ÄktB utsläcker möjligheten 

att tillämpa ett förbehåll eller en avtalsbegränsning i ett aktieägaravtal. Regeln i äktenskaps-

balken samverkar istället med regler i aktiebolagslagen rörande aktiers skydd vid övergång. Be-

stämmelsen i äktenskapsbalken kan därför ge ett skydd vid en övergång av familjerättslig karak-

tär som varken ett hembudsförbehåll i en bolagsordning eller en klausul i ett aktieägaravtal en-

skilt har möjlighet att ge. Detta eftersom den varken kan avtalas bort likt eller kan få verkan om 

inte auktion sker likt fallet vid ett hembudsförbehåll. Bestämmelsen verkar istället direkt utan 

att aktieägaren behöver göra något annat än att åberopa den vid en eventuell tvist eller bodel-

ning. Det bör dock noteras att bestämmelsen förhåller sig olika beroende på vilken typ av av-

talsbegränsning ett bolag väljer att använda sig av.350 Skillnaden ligger främst i att en över-

gångsbegränsning är stadgad i lag och den andra möjligheten bygger på avtalsrättsliga regler. 

Ett hembusförbehåll i en bolagsordning genererar ett mycket bra skydd mot tredje man om det 

skulle uppstå ett behov att tillämpa denna vid en bodelning. Bestämmelsen i äktenskapsbalken 

kan i dessa fall medföra att aktieägarens aktier skyddas helt från att tredje man (maken/ makan) 

ska erhålla dem. Något som dock bör noteras är att aktierna i Mannheimerfallet inte kunde 

undantas enligt 10 kap. 3 § 1 st. ÄktB trots att de omfattades av en hembudsklausul i bolags-

ordningen. Detta på grund av aktierna enligt bolagsordningen var överlåtbara, trots att det finns 

tydliga indikationer på att ett flertal författare till doktrin är av en annan åsikt.   

 

 

6.2 TREDJE MANS BUNDHENHET VID KONTRAKTUELLA ÖVERLÅ-

TELSERESTRIKTIONER 

 

Något som kan vara mycket avgörande rörande aktieövergångsbegränsningar är huruvida de 

även kan binda tredje man. Att även kunna binda en tredje part kan i vissa fall vara viktigt för 

bolaget, eftersom de vill uppnå ett skydd mot vissa personer som rentav kan vara skadliga för 

dem. Skyddet mot oönskade aktieägare skulle enligt min mening bli mer omfattande och säkert 

om en tredje part kunde bindas vid det som två aktieägare avtalar med varandra. Trots att det 

skulle vara positivt för aktieägarna om de kunde ingå avtal som i vissa fall även innefattar tredje 

                                                           
350 Se 3.2 under rubriken 10 kap. 3 § ÄktB.  
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man är det inte skäl nog för att anföra att fallet i dagsläget är på detta sätt. Detta eftersom den 

lagstadgade principen om aktiers fria överlåtbarhet då skulle inskränkas.  

 

De kontraktuella överlåtelserestriktionerna är i många fall avtalade i ett aktieägaravtal. Det 

finns mycket i svensk och annan nordisk rätt som talar emot att tredje man skulle kunna bindas 

vid denna typ av överlåtelserestriktioner. Meningen i svensk rätt är att det inte ska vara möjligt 

att binda en tredje part i det som två parter avtalar med varandra. En typisk princip som talar 

för att rättsläget är på detta sätt är principen om numerus clausus. Principen är dock inte än all-

mänt vedertagen i Sverige men anses ändå av vissa författare ur sakrättslig synpunkt ge till-

räckligt med fog för att anta att rättsläget är detsamma i Sverige. Något som även talar för att 

läget skulle vara på detta sätt är regeln om att tredje man i god tro ska skyddas vid avtal. Att en 

sådan regel finns kan utgöra fog för antagandet att rättsläget i Sverige är likt det som finns i 

Finland rörande detta problem, eftersom reglerna liknar varandra och deras syfte har mycket 

gemensamt med varandra. Det som istället talar mer inom svensk rätt för att rättsläget skulle 

likna det som diskuterats tidigare rörande annan nordisk rätt är om hembudsklausulen i ett aktie-

ägaravtal kan anses grunda sig på sakrättsliga regler istället för avtalsrättsliga regler. Om detta 

skulle vara fallet blir följden att det tecknade avtalet borde anses begränsat till de två parter som 

ingår det. Ytterligare en svensk princip som kan ge upphov för antagande att rättsläget är sådant 

som det diskuterats ovan är separationsprincipen. Principen är egentligen till för att skydda 

tredje man mot bolaget, men skulle kunna användas motsatsvis för att försöka reda ut huruvida 

tredje man kan bli bunden av klausuler i ett aktieägaravtal. Att det i Sverige finns en regel om 

att tredje man som är i god tro ska skyddas vid avtalsingående bolaget hänger mycket samman 

med denna princip. Detta medför att det finns mycket inom svensk rätt som talar för att tredje 

man inte kan bli bunden vid kontraktuella överlåtelserestriktioner i ett aktieägaravtal.       

 

   

6.3 SKILLNADEN MELLAN DE OLIKA UNIVERSALFÅNGEN I FÖR-

HÅLLANDE TILL TREDJE MANS BUNDHENHET 

 

Ovan har konstaterats att en tredje part inte kan anses bli bunden av en kontraktuell överlåtelse-

restriktion i ett aktieägaravtal. Huruvida tredje mans bundenhet varierar är beroende av vilken 

typ av de olika familjerättsliga övergångarna som aktieägaren utsätts för och hur restriktionen 

är utfäst. Det finns exempelvis inget som visar på att tredje man skulle kunna bli bunden av en 
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hembudsklausul i ett aktieägaravtal. Det som tydligast visar på att det kan finnas en möjlighet 

för tredje man att bli bunden av överlåtelserestriktioner vid universalfång är att skriva in en 

hembudsklausul i en bolagsordning. Detta resulterar i att det säkraste alternativet för aktie-

ägarna är om aktierna hamnar i en situation där de övergår till en ny ägare genom en bodelning 

orsakad av en äktenskapsskillnad. Vid detta förfarande finns det vilket också diskuterats tidig-

are i denna framställning en möjlighet för aktieägarna och tredje man bli bunden och att aktierna 

därmed skyddas från att övergå till den nya ägaren. Om aktieägaren vill ta detta skydd ett steg 

längre kan en tillämpning av flera lagar även bli aktuell. Aktierna kan då skyddas på ett mindre 

säkert sätt genom att det införs ett krav på ett äktenskapsförord i vilken aktierna anförs som 

enskild egendom. Detta sätt är inte lika säkert, eftersom det i dessa fall inte uppstår någon tredje-

mansbundenhet.   

 

Om aktierna istället övergår till en ny ägare genom att en bodelning på grund av dödsfall blir 

förfarandet något annorlunda. Vid denna typ av bodelning kan inte aktierna skyddas mot en 

övergång enligt 10 kap. 3 § 1 st. ÄktB eftersom denna enbart är tillämplig när bodelning sker 

under makens livstid. Det som dock är viktigt att poängtera är att aktierna också kan skyddas i 

tre fall vid denna situation. Den första situationen är att redan befintliga aktieägare (de lösnings-

berättigade) väljer att köpa tillbaka aktierna som övergått till en ny ägare genom bodelningen. 

I detta fall tillkommer ingen ny aktieägare i bolaget utan aktierna tillfaller då den befintliga 

aktieägare som väljer att förvärva dem. Den andra möjligheten är att det införs ett krav i aktie-

ägaravtalet om att alla aktieägare måste införa ett testamente i vilken de testamenterar tillbaka 

aktierna till de resterande levande personerna vilka innehar aktier i bolaget. Det tredje sättet 

vilka aktierna kan skyddas mot en tredje man kräver mer förarbete. Detta på grund av att det i 

dessa fall krävs att personen som innehar aktierna förvärvat dem genom en benefik transaktion 

eller att aktieägaren erhållit aktierna i samband med ett övergångsförbud. Därför går det inte att 

säga att bundenheten varierar på grund av skillnader mellan universalfången, det är snarare 

bestämmelsen som ligger till grund för avtalet som medför huruvida tredje man kan anses 

bunden till avtalet eller inte.     
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6.4 VÄRDERINGENS RELEVANS VID AKTIERS ÖVERGÅNG 

 

Det värde som aktierna är värderade till kan i många fall ha stor betydelse i fall då de övergår 

från en person till en annan genom ett universalfång. Detta eftersom de kan vara värderade till 

ett mycket stort värde beroende på vilken typ av bolag det rör sig om. Om det är mycket stora 

summor kan det medföra att det blir svårt för aktieägarna och bolaget att upprätta begränsnings-

klausuler som medför att aktierna inte övergår till en ny ägare vid ett universalfång. Successor-

ernas intresse för aktierna i ett bolag kan också vara varierande beroende på det värde som den 

valda värderingsmetoden fastställer. Om inte successorerna är intresserade av själva bolaget är 

det troligtvis aktiernas värde som blir avgörande för om aktierna är av intresse för dem.   

 

Om aktier värderas till mycket höga värden genom någon av de nämnda värderingsmetoderna 

eller om det inte finns någon avtalad värderingsmetod kan följden bli att blir svårt för de lös-

ningsberättigade att lösa in aktierna från en köpare genom ett hembudsförbehåll. Det kan även 

resultera i att en avliden aktieägare får svårt att skydda aktierna genom testamente från att 

övergå till en successor eftersom det i dessa fall troligen krävs mycket medel för att inte kränka 

en arvinges laglott.  

 

Det är därför viktigt att aktieägarna i den mån det är möjligt avtalar om vilken metod som ska 

användas för att värdera aktierna. Detta dels för att bolaget då försäkrar sig om att de valda 

begräsningsmetoderna blir ännu säkrare, eftersom om värdet på aktierna är väl reglerat blir det 

troligen enklare för en begränsningsklausul att få bästa möjliga effekt. Ett exempel på detta kan 

vara om aktiernas övergång begränsas genom en klausul i ett aktieägaravtal som anger att varje 

aktieägare måste införa ett testamente i vilken aktierna testamenteras till redan befintliga aktie-

ägare i bolaget. Om aktierna då är värderade enligt en värderingsmetod som ger ett lågt värde 

medför detta att det är mindre risk för att en arvinges laglott ska kränkas.  

 

 

6.5 AKTIEÖVERGÅNGSBEGRÄNSNINGARNAS PÅLITLIGHET VID 

BOLAGETS SKYDD MOT INTE ÖNSKVÄRDA AKTIEÄGARE 

 

De olika typerna av familjerättsliga övergångar samt möjligheterna för aktieägaren att skydda 

sina aktier har behandlats i denna uppsats. Efter att ha studerat de olika möjligheterna för en 
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aktie att övergå till en ny ägare genom en familjerättslig övergång kan konstateras att aktie-

övergångsbegränsningarnas pålitlighet för att ge skydd mot att aktieägare som inte är önskvärda 

varierar beroende på vilken begränsning som tillämpas. Därför går det inte att säga att säga att 

alla aktieövergångsbegränsningar utgör ett bra skydd för aktieägarna.  

 

Den begränsning som har diskuterats i denna text och ansetts kunna ge bäst skydd för en aktie-

ägare är enligt min mening att ha en hembudsklausul i en bolagsordning. Detta med anledning 

av att hembudsklausulen är lagstadgad och de lösningsberättigade kan köpa alternativt lösa in 

aktierna om de inte anser att personen som köpt aktierna är passande att ha som ägare i bolaget. 

Därmed uppstår en tredjemansbundenhet eftersom tredje man blir tvungen att acceptera att 

denna inte erhåller aktierna utan måste lämna tillbaka dem till den person eller de personer som 

är lösningsberättigade och väljer att förvärva aktierna. Klausulen ger också möjligheter att 

begränsa övergången även i en vidare bemärkelse, eftersom hembudsförbehåll också kan utgöra 

ett stöd för att tillämpa andra bestämmelser i svensk lag som begränsar övergångar. Ett exempel 

på detta är 10 kap. 3 § 1 st. ÄktB vilken kan begränsa att en rättighet överförs via en bodelning 

om det föreligger ett hembudsförbehåll i en bolagsordning i grunden. Vid ett dödsfall kan dock 

inte ett hembudsförbehåll anses vara ett lika säkert alternativ, eftersom om ingen aktieägare 

väljer att lösa aktierna övergår de till en av arvtagarna. Det bör dock noteras att om 10 kap. 3 § 

1 st. ÄktB inte skulle vara tillämplig vid bodelning skulle pålitligheten för att hindra aktiernas 

övergång vara lika stor i båda fallen, eftersom att förfarandet skulle bli lika i de båda fallen. 

Något som både kan vara positivt och negativt med hembudsförbehåll i en bolagsordning, men 

som dock måste noteras och kan vara påverkande för bolaget är att det inte är sekretessbelagt. 

Vem som helst kan därför läsa bolagets bolagsordning och få vetskap om förbehållet. En 

ytterligare negativ aspekt med att använda sig av begränsningen är att om ingen redan befintlig 

aktieägare kan köpa aktierna, eller om köparen hembjuder aktierna och ingen lösningsberätt-

igad är intresserad finns det inget skydd överhuvudtaget. Oftast borde de lösningsberättigade 

lösa aktierna om köparen är en person som de inte vill ha in som aktieägare i bolaget, men i 

vissa fall kan situationen vara att dessa inte innehar medel för att lösa aktierna. Om detta är 

fallet kan den valda begränsningen vara mycket opålitlig. Istället för att då övergå till de 

lösningsberättigade övergår aktierna till den som erhållit dem, det vill säga successorn eller 

köparen.  

 

Ett hembudsförbehåll kan även finnas med i ett aktieägaravtal. Avtalet kan råda under sekretess 

vilket kan medföra en säkerhet för bolaget, eftersom deras val av begränsningsmetoder inte i 
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förväg kan undersökas av den som vill införskaffa sig aktier i ett bolag. Det är dock ett mindre 

pålitligt alternativ för aktieägarna. Detta främst för att de inte anses binda tredje man. Denna 

variant av begränsningsklausuler är även osäkrare på grund av att det inte finns någon lagreg-

lering, utan istället består förfarandet av allmänna avtalsrättsliga regler eller regler om enkla 

bolag. I dessa fall finns det inte några direkta sanktionsåtgärder. Sanktionsåtgärderna beslutas 

i båda fallen genom avtal om inte parternas aktieägaravtal är ett enkelt bolag och de valt att 

tillämpa 4 kap. 2-4 §§ BL.351 Eftersom sanktionerna är avtalade finns det egentligen inga fog 

för att anta att de faktiskt skulle tillämpas om någon av aktieägarna går emot det som avtalats. 

Istället skulle de möjligtvis undgå eller strunta i ett specifikt avtalsbrott för att det kanske inte 

är passande för aktieägarna i en speciell situation. Situationen kan även bli att en aktieägare 

aktivt väljer att frångå avtalet för att sanktionsregleringen inte är tillräckligt avskräckande. Det 

bör dock noteras att detta troligtvis inte är särskilt vanligt, men det kan förekomma.   

 

I ett aktieägaravtal är det även möjligt att ställa upp klausuler som medför att inskränkningar 

kan göras i aktiernas övergång vid en äktenskapsskillnad eller en persons död. Dessa begräns-

ningar kan upprättas i form av att ställa ett krav i aktieägaravtalet på att aktieägarna gör aktierna 

till enskild egendom i ett äktenskapsförord eller att de testamenterar bort aktierna till en av 

bolaget godkänd person eller tillbaka till resterande personer som innehar aktier i bolaget. Det 

kan dock diskuteras hur säkra och pålitliga dessa möjligheter är för bolaget att använda. 

 

Att göra aktierna till enskild egendom genom ett äktenskapsförord är ett mycket pålitligt sätt 

för att reglera hur aktierna övergår vid en bodelning. Det är även mycket svårt att vinna fram-

gång vid en jämkning av ett förord. Därför krävs det mycket för att en make alternativt maka 

ska få del av aktierna om de avtalats till att vara enskild egendom. En nödvändighet för att den 

andra typen av begräsning ska vara effektiv är att aktieägaren vilken innehar aktierna måste ha 

likvida medel som kan kompensera för den förlust en successor kan tänkas få då de inte erhåller 

aktierna och det värde som aktierna utgör alternativt kan utbringa. På grund av att det i båda 

fallen finns en möjlighet för en successor att jämka ett testamente blir därför inte denna be-

gränsning ett vidare pålitligt alternativ om inte aktieägaren innehar medel som kan kompensera 

för den förlust som gör en jämkning möjlig. Finns det däremot egendom att använda kan denna 

möjlighet utgöra ett säkert sätt för aktieägaren att själv vid sin död kan begränsa hur aktierna 

ska övergå till en ny ägare.  Som även diskuterats i denna uppsats kan dock en sådan reglering 

                                                           
351 Se 4 kap. 1 § 2 st. BL. 
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vara riskabel för aktieägaren att upprätta. Trots att denna reglering finns ger den inte ett hundra 

procentigt skydd mot att oönskade personer inträder som aktieägare i bolaget. Detta på grund 

av att aktieägarna måste ha likvida medel för att kompensera personen vilken mister att erhålla 

aktierna i en bodelning. Risken är att aktieägaren inte innehar denna egendom och då blir 

regleringen värdelös på grund av att successorn som inte erhåller sin laglott i bodelningen kan 

vidta rättsliga åtgärder för att få den ersättning som denne enligt lag har rätt till.    

           

   

6.6 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte går att säga att tredje man i alla situationer kan 

bli bunden av det som två parter avtalar med varandra. Det är därför mycket svårt att konstatera 

något som leder mer åt det ena eller andra hållet. Enligt allmänna avtalsrättsliga regler finns det 

inget i svensk rätt som talar för att tredje man skulle kunna bli bunden av ett avtal som två 

aktieägare ingår. Dessa bestämmelser stadgar snarare att detta inte skulle vara fallet. Undantaget 

till påståendet är att en hembudsklausul inskriven i en bolagsordning kan anses binda en tredje 

part, eftersom bestämmelsen verkar genom att binda tredje man till den följd som uppstår. Tre-

dje mans bundenhet är därför inte varierande på grund av skillnader mellan universalfången, 

det är snarare i vilket sammanhang hembudsförbehållet tillämpas som avgör om tredje man kan 

anses bunden eller inte. Bolagets aktier kan dock skyddas från oönskade aktieägare utan att 

tredje man behöver bli bunden till avtalet. Detta blir möjligt genom att tillämpa överlåtelserest-

riktionerna tillsammans med andra bestämmelser i svensk lag. Överlåtelserestriktioner kan 

dock tillämpas med bland annat 10 kap. 3 § 1 st. ÄktB samt tillsammans med bestämmelser 

rörande äktenskapsförord och testamente.  

 

Avgörande för valet av den begränsningsmetod som tillämpas kan också vara beroende av den 

metod som används för att värdera bolagets aktier. Detta eftersom valet av värderingsmetod 

kan påverka den valda begränsningsmetodens pålitlighet i fall när aktier övergår till en ny ägare 

genom ett universalfång. Det bör dock noteras att alla möjligheter till att begränsa en aktie-

övergång som har tagits upp i denna framställning kan till viss del anses vara pålitliga. Dess 

pålitlighet är dock varierande. Det alternativ som efter undersökningen kan anses ge den säk-

raste aktieövergångsbegränsningen om aktieägaren fortfarande lever är om hembudsförbehållet 

upprättas på det sätt att det kan medföra att rättigheten till aktierna blir särskild egendom. Om 
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ägaren till aktierna avlidit får dock en vanlig hembudsklausul där de kvarlevande aktieägarna 

kan lösa in aktierna från arvtagarna anses vara det mest pålitliga alternativet. De mindre säkra 

alternativen men som likväl kan vara effektiva är att införa krav på äktenskapsförord och testa-

mente i ett aktieägaravtal och på den vägen reglera vem som erhåller aktierna vid en övergång 

genom universalfång.  
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