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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att diskutera den teoretiska möjligheten att jämka bolagsordningar 

med avtalslagens generalklausul om oskäliga avtalsvillkor. Syftet har sin grund i 

bolagsordningens avtalsliknande karaktär och de stora likheter som föreligger i syftena till 

aktiebolagslagen och avtalslagen. För att utreda detta har lagtext och doktrin på 

aktiebolagsrättens så väl som på avtalsrättens områden studerats. Utöver detta har också 

förarbeten på dessa områden fått ett betydande utrymme. Den metod som dessa källor har 

bearbetats med har ett stort fokus på vilken funktion dessa lagstiftningar syftar till att uppnå. 

Problembehandlingen är uppdelad i tre delar där den första delen handlar om aktiebolag med 

ett fokus på de skyddsfunktioner som är utformade för att skydda aktieägarminoriteten. Den 

andra delen behandlar den svenska avtalsrätten med tyngdpunkten på dess ogiltighetsregler i 

allmänhet och avtalslagens generalklausul i synnerhet. Ett särskilt stort utrymme tilldelas 

avtalslagens generalklausuls skälighetsrekvisit och ekvivalensprincipen. Detta då dessa 

begrepp blir avgörande i analysen som följer i det tredje avsnittet.  

I analysen diskuteras först de, för aktiebolagslagen och avtalslagen, gemensamma syftet. I 

förlängningen kan det gemensamma syftet sägas vara att gynna samhällsintresset vilket ligger 

till grund för både aktiebolagslagens minoritetsskydd och ekvivalensprincipen. Vid oskäligt 

innehåll i bolagsordningen blir ekvivalensprincipen allra viktigast när det handlar om bildande 

av aktiebolag. Det är också oskäliga villkor i bolagsordningen som har sin grund i 

partsförhållandet vid bolagsstiftandet som i min mening har störst möjlighet att jämkas med 

hjälp av avtalslagens generalklausul. Andra jämkningsmöjligheter diskuteras dock, både till 

förmån för svagare och starkare part. När det kommer till jämkning av bolagsordningen i fall 

där aktieägarna inte är bolagsstiftare uppstår den största jämkningsmöjligheten när en ändring 

av innehåll i bolagsordningen sker till nackdel för bolaget eller aktieägare men inte uppfyller 

aktiebolagslagens generalklausuls rekvisit om att åtgärden måste vara någon till otillbörlig 

fördel. 

Viktigast av allt för huruvida innehåll i bolagsordningen ska kunna jämkas med avtalslagens 

generalklausul eller inte  är i min mening vilken funktion tillämpningen kan tänkas få. Utifrån 

analysen kan jag sluta mig till att en sådan tillämpning endast är ett alternativ om den gynnar 

omsättningsintresset i större utsträckning än det fall där ingen jämkning sker. 
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1 Inledning 
I uppsatsens inledande kapitel presenteras det problem som ligger till grund för dess syfte. 

Detta syfte behandlas i efterföljande avsnitt och avslutningsvis följer ett par korta 

kommentarer om den metod som har använts för att uppnå syftet och de avgränsningar som 

har gjorts. 

 

1.1 Problemformulering 
Handel har varit en del av samhället ända sedan människor började byta saker med varandra 

för att de inte producerat varor som stått i förhållande till vad de önskat att konsumera. Länge 

var denna byteshandel av agral karaktär där lantbruks- och hantverksvaror byttes sinsemellan 

och mot tjänster. Detta enkla ekonomiska system har under årtusendenas lopp förändrats med 

romarriket och feodalismen som de mest kända ekonomiska föregångarna till den idag, i 

västvärlden, rådande kapitalismen. En ny syn på kristendomen och en underklass som ställde 

allt högre krav ledde till nya marknadsstrukturer och i och med merkantilismen stod den 

internationella handeln i full blom. Den kraftigt utökade handeln ledde i sin tur till framväxten 

av nya industrier. De kapitalkrävande industrierna så som järnvägen krävde fler investerare 

för att få ihop det nödvändiga kapitalet vilket lade grunden för de första aktiebolagen.
1
  

Redan under tidigt 1700-tal infördes aktiebolagsformen i Storbritannien men inte förrän i 

mitten av 1800-talet, mer än hundra år senare, infördes den rätt som vi idag förknippar med 

aktiebolag. Nämligen rätten att bilda aktiebolag med begränsat ansvar. Men redan innan det 

begränsade ansvaret hade aktiernas överlåtbarhet lagt grund för en värdepappersmarknad. 

Bristen på privat kapital som matchade behovet för de stora investeringarna som den nya 

industrin krävde, ledde till ett allt mer utvecklat bankväsende.
2
 

Den första svenska aktiebolagslagen infördes 1848, då med en fransk modell som förebild där 

varje aktiebolagsbildning krävde ett formellt godkännande baserat på en lämplighetsprövning. 

1895 trädde en ny aktiebolagslag i kraft, denna hade ett normativt tyskt system som satte upp 

generella regler för aktiebolagsbildning.
 3

 Sedan dess har aktiebolagslagen reviderats ett par 

gånger och dagens svenska aktiebolagslag, ABL, trädde i kraft den första januari 2006. 

Aktiebolagsformen är utformad för att underlätta affärslivet och möjliggöra en finansiell och 

industriell utveckling som inte vore möjlig med enskilda finansiärer och med en odelad risk. 

Det kan alltså sägas att aktiebolagen som bolagsform är utvecklad i syfte att gynna det 

allmänna omsättningsintresset. Med detta i åtanke har det under århundradenas lopp utformats 

ett antal regler för att skydda den svagare parten. Detta är nödvändigt för att 

aktiebolagsformen ska fylla sin funktion av att gynna omsättningsintresset då det är en 

bolagsform där ägarförhållandena kan förändras utan vissa ägares möjlighet att påverka detta. 

En aktiebolagslag där förvärv av aktier inte är förknippat med en risk att de egna intressena 

ska åsidosättas till förmån för en eller fler röststarka ägare är nödvändigt för att 

aktiebolagsformen ska kunna gynna omsättningsintresset. 

På samma sätt som omsättningsintresset kan sägas ligga till grund för hela aktiebolagslagen 

kan det samma sägas om avtalslagen, AvtL. Även i avtalslagen finns det regler som ska 

                                                 
1
 Rider, En introduktion till ekonomisk historia. 

2
 Rider, Christine, En introduktion till ekonomisk historia, s. 344 ff. 

3
 Nationalencyklopedins hemsida, sökord: aktiebolagslag. 
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skydda den svagare parten, reglerna ser olika ut men kan sägas ha samma syfte. Att 

upprätthålla en fungerande handel och förhindra en motvilja och osäkerhet förknippat med 

avtalsingående alternativt bolagsbildande. 

Vanligtvis är det aktiebolagslagen som ska reglera frågor gällande aktiebolag och dess 

tillkomst, förehavanden och upphörande men vad händer när minoriteten lämnas oskyddad av 

aktiebolagslagen? Orsaken till att det är just aktiebolagslagen som reglerar frågor rörande 

aktiebolag är att aktier inte är juridiska personer och saknar rättshandlingsförmåga annat än de 

rättigheter och skyldigheter de uppbär enligt aktiebolagslagen och att det är aktier som bär 

rättigheter respektive skyldigheter gentemot aktiebolaget. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att diskutera möjligheten att tillämpa avtalsrättsliga regler på 

bolagsordningar. Detta avser jag att göra med nedanstående frågor i fokus. 

Är det möjligt att jämka bolagsordningar enligt AvtL 36§ om oskäliga avtalsvillkor? 

Under vilka premisser vore det i så fall möjligt? 

1.3 Metod 
För att besvara frågorna i mitt syfte har jag utgått från doktrin och förarbeten både på 

aktiebolagsrättens så väl som avtalsrättens områden. För att sedan i analysen föra den 

diskussion som avses i syftet har jag lagt ett stort fokus på hur minoritetsskyddet, 

aktiebolagslagens generalklausuler och avtalslagens generalklausuls syften ser ut och vilken 

funktion det är tänkt att dessa regler ska fylla. I min analys har jag sedan med teorin som 

grund fört diskussionen utifrån i vilka situationer avtalslagens generalklausul kan få en 

funktion som aktiebolagslagens generalklausul syftar till att få. Denna metod har jag valt då 

syftet endast behandlar en teoretisk möjlighet där bristen på rättsfall gör det relevant att 

baserat på doktrin och förarbeten föra en friare diskussion. 

1.4 Avgränsning  
Aktiebolag kan vara privata eller publika och i den här uppsatsen kommer min diskussion att 

utgå från privata aktiebolag. Jag kommer därför inte att ta upp de av aktiebolagslagens regler 

som gäller särskilt för publika aktiebolag i min beskrivning av aktiebolag och dess reglering. 
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2 Aktiebolagsrätt 
Detta kapitel behandlar de grundläggande funktionerna i den svenska aktiebolagsrätten. Till 

en början introduceras aktiebolagsformen tillsammans med en kort introduktion till 

aktiebolagens framväxt ges. Därefter följer ett avsnitt om bolagets bildande, bolagsorganen 

och själva aktien. Slutligen kommer två fördjupade avsnitt om bolagsordningen som det 

bolagsgrundandet och aktiebolagslagens minoritetsskydd. 

2.1 Den svenska aktiebolagsrätten 
Framväxten av aktiebolagsformen kan beskrivas som en utveckling från företagande i 

personassociationer till företagande i kapitalassociationer.
4
 Det är en utveckling vilken, som 

tidigare nämnts, har sin grund i de nya kapitalkrävande industrier som växte fram under 1700-

talet. För att hitta personer som var beredda att investera de stora summor som krävdes i de 

nya industrierna var det nödvändigt att sprida risken och begränsa det personliga 

betalningsansvaret.
5
 Mycket har hänt sedan dess men grundidén kan sägas vara den samma, 

att skapa ekonomisk utveckling genom att minska riskerna för den enskilde aktieägaren.  

Ett aktiebolag är ett bolag som vars juridiska person består av ett antal aktier som äger vissa 

rättigheter och skyldigheter i bolaget. De första aktieägarna är en del eller alla av bolagets 

stiftare.  

Sandström pekar på att de flesta reglerna i dagens aktiebolagslag har det underliggande syftet 

att skydda antingen fordringsägare eller minoriteten. Där de regler som rör det bundna 

kapitalet avser att skydda fordringsägare medan minoriteten skyddas av regler om bland annat 

bundenhet till bolagsordningen, rösträtt, möjlighet att utse minoritetsrevisor och att klandra 

stämmobeslut.
 6
 

2.1.1 Aktiebolagets bildande 
Ett bolag bildas av en eller flera stiftare, ABL 2:1 1st, en bolagsstiftare kan vara antingen en 

fysisk eller juridisk person, för att bilda ett bolag måste bolagsstiftarna följa ett antal regler 

som finns angivna i 2 kap ABL. Syftet med regleringen av bolagsbildandet är enligt 

Hemström att säkra att bolaget innehar det kapital som krävs för en registrering hos 

bolagsverket. Dessutom menar han att reglerna syftar till att, när det finns flera stiftare, 

skydda enskilda stiftare från att bli förda bakom ljuset på grund av felaktiga uppgifter.
7
  

Bildandet av ett aktiebolag sker i flera steg. Till att börja med ska stiftarna upprätta ett utkast 

till stiftelseurkunden, det bolagsgrundande dokumentet, där bland annat antalet aktier och 

priset på dem ska framgå. Sedan måste en eller flera av stiftarna teckna sig för och betala 

samtliga aktier i bolaget.
8
 Därefter måste stiftarna skriva klart stiftelseurkunden som måste 

innehålla information om aktiernas teckningskurs, hur betalning ska göras om den inte sker 

kontant, bolagets första styrelse, revisor och eventuellt lekmannarevisor och suppleanter. 

Slutligen måste stiftelseurkunden innehålla bolagsordningen vilken sedan kommer att ligga 

till grund för bolagets verksamhet.  I bolagsordningen anges bland annat aktiekapitalet vilket 

blir det minsta möjliga priset på det totala antalet aktier som stiftarna kan komma att betala.
 9

  

När stiftelsekunden är färdigställd, daterad och underskriven är bolaget bildat, ABL 2:4 1 st.  

Inom sex månader efter bolagets bildande måste det registreras hos bolagsverket, ABL 2:22. 

                                                 
4
 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 2005, s. 36. 

5
 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 2005, s. 39. 

6
 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 2005, s. 17 ff. 

7
 Hemström, Carl, Bolagens rättsliga ställning, 2007, s. 70. 

8
 Hemström, Carl, Bolagens rättsliga ställning, 2007, s. 71. 

9
 Hemström, Carl, Bolagens rättsliga ställning, 2007, s. 71 ff. 
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För att bolaget ska få bli registrerat hos bolagsverket krävs att bolagets aktiekapital motsvarar 

minst det aktiekapital som anges i bolagsordningen, vilket måste vara minst 50.000 SEK, 

ABL 1:5. Vidare krävs att bolagsbildningen har gått till på ett sätt som är i enlighet med 

författningen. 
10

 Genom bolagets registrering fastställs bolagets aktiekapital. Det är också 

först vid registreringen som bolaget blir en juridisk person som självständigt kan företa 

rättshandlingar och som ensamt svarar för sina förbindelser. Om stiftarna har gjort åtaganden 

å bolagets vägnar under tiden mellan bolagets bildande och dess registrering övergår detta 

från den eller de stiftare som har ingått åtagandet till bolaget.
11

 

2.1.2 Bolagsorganen 
Ett aktiebolag styrs av fyra olika så kallade bolagsorgan vilka alla har olika uppgifter och 

behörigheter. Det högsta bolagsorganet är bolagsstämman. På bolagsstämman ges aktieägarna 

möjligheten att utöva visst inflytande på bolagets förvaltning. Den är också den enda 

möjligheten aktieägarna har att direkt och indirekt påverka hur bolaget styrs, ABL 7:1. Det 

kan alltså sägas att bolagstämman står för den interna kontrollen genom att utse 

bolagsstyrelsen. Med intern kontroll menas här att bolagsstämmans behörighet endast sträcker 

sig till interna frågor så som vilken verksamhet som ska bedrivas, vilka som ska sköta 

bolagets förvaltning och hur vinsten ska disponeras. Bolagsstämman är inte en juridisk person 

och har ingen firmatecknings rätt vilket innebär att bolaget inte kan ikläda sig några 

förpliktelser gentemot tredje man på bolagsstämmans anmodan.
12

 Bolagsstämman utser också 

bolagets revisor som har till uppdrag att å aktieägarnas vägnar kontrollera hur bolaget sköts.
13

 

Vidare beslutar stämman i frågor som rör vinstutdelning och arvoden till styrelsen, revisorer 

och eventuella lekmannarevisorer.
14

 De röster som aktieägarna avger på bolagsstämman är 

rättshandlingar och är bindande detta även om protokoll inte har upprättats eller justerats.
15

 

Bolagsstämman så väl som de andra bolagsorganen är bundna till det verksamhetssyfte och 

verksamhetsföremål som finns i bolagsordningen. För att frångå dessa krävs det antigen en 

ändring av bolagsordningen eller konsensus bland aktieägarna. Detta gäller dock endast till en 

viss gräns, oavsett konsensus kan inte bolagsstämman begränsa styrelsen och en eventuell vd 

till den grad att de förlorar sina funktioner som självständiga bolagsorgan. Detta beror bland 

annat på att bolagets aktieägare och borgenärer ska kunna förlita sig på en effektiv 

organisation, även samhället i stort gynnas enligt Keisu och Stattin av en sådan 

funktionsfördelning.
16

  

Ansvaret för bolagets organisation och angelägenheter har bolagsstyrelsen, den ska också 

bedöma bolagets ekonomiska situation och se till att den löpande kontrollen av bolaget är 

tillfredställande, ABL 8:4. Bolagsstyrelsen är ett kollegialt organ vars ansvar är gemensamt 

där inte särskilt har beslutats om delegation och då har resten av styrelsen ett kontrollansvar 

att de delegerade uppgifterna genomförs på önskat vis. Det kollegiala samarbetet i 

bolagsstyrelsen innebär också att styrelsen inte får fatta beslut om inte alla 

styrelsemedlemmar har fått möjlighet att i god tid innan sammanträdet ta del av ärendets 

behandling.
17

 För att bolagsstyrelsen ska kunna teckna firma krävs en enkel majoritet, ABL 

8:22.  

                                                 
10

 Hemström, Carl, Bolagens rättsliga ställning, 2007, s. 76. 
11

 Hemström, Carl, Bolagens rättsliga ställning, 2007, s. 77. 
12

 Hemström, Carl, Bolagens rättsliga ställning, 2007, s. 86. 
13

 Hemström Carl, Bolagens rättsliga ställning, 2007, s. 87. 
14

 Keisu, Jenny, Sattin, Daniel, Bolagsorgan och bolagsstyrning, 2009, s. 61. 
15

 Keisu, Jenny, Sattin, Daniel, Bolagsorgan och bolagsstyrning, 2009, s.62. 
16

 Keisu, Jenny, Sattin, Daniel, Bolagsorgan och bolagsstyrning, 2009, s.64. 
17

 Keisu, Jenny, Sattin, Daniel, Bolagsorgan och bolagsstyrning, 2009, s.80. 
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Styrelsen utser i sin tur en vd, ABL 8:27, som har i uppgift att sköta bolagets löpande 

förvaltning, ABL 8:29 1 st. I privata bolag behöver det inte finnas någon vd men det är ofta 

praktiskt i bolag som inte är fåmansföretag.
18

  Vad som hör till bolagets löpande förvaltning 

är inte alltid helt lätt att bestämma men det kan sägas vara den förvaltning som inte går under 

styrelsens uppgifter. Vid en e contrario läsning av ABL 8:29 2 st. kan den löpande 

förvaltningen beskrivas som åtgärder som inte är av för bolaget ovanligt slag och inte av 

större betydelse. Vid bedömning av vad som är av större betydelse är det vanligt att bolagets 

ekonomiska situation tas i beaktande.
19

 Styrelsen ska ge vd anvisningar för dennes arbete, 

ABL 8:29 1 st, dessa får dock inte vara i en sådan omfattning att vd inte kan handla så fritt att 

denne inte kan anses ha en ställning som innefattar att sköta den löpande förvaltningen.
20

  

Utöver dessa tre hierarkiskt ordnade bolagsorgan finns också bolagets revisor vilken fungerar 

som är ett kontrollerande bolagsorgan.
21

 Det är bolagsstämman som utser vem eller vilka som 

ska vara bolagets revisor, ABL 9:8 1 st. För små privata bolag är revisorn inte ett krav. 

Revisorn granskar bolagets verksamhet vilket är av vikt för både aktieägarna och bolagets 

borgenärer. Även andra grupper så som anställda och leverantörer har ett intresse av 

granskningen. Det kan också hävdas att det finns ett samhällsintresse i granskningen då 

bolaget ska betala skatt.
22

 För att kunna genomföra sitt uppdrag krävs att revisorn är 

auktoriserad och oberoende. Med oberoende menas här att revisorn inte får vara involverad i 

verksamheten i den utsträckning att dennes omdöme påverkas.
23

 I vissa fall kan också en 

lekmannarevisor utses. 

2.1.3 Aktien 
Aktien är en andel i ett aktiebolag, den som äger en aktie äger med den en del i det bolaget 

som just den aktien äger rättigheter i. Med aktien kommer endast en skyldighet, att betala det 

belopp som bestämts för aktien.
24

 De rättigheter som är knutna till aktien är rätten att delta på 

bolagsstämman, ABL 7:1, och rätten till vinstutdelning och annan ekonomisk avkastning på 

aktien, ABL 18:1. Dessa två rättigheter kan modifieras i viss utsträckning genom att dela upp 

aktierna i olika slag.
25

 Utgångspunkten är att alla aktier äger lika rätt i bolaget ABL 4:1. 

Denna rätt kallas för likhetsprincipen, för att upprätthålla denna finns det i aktiebolagslagen 

två generalklausuler som beskrivs närmre i kapitel 2.3.1. Samma paragraf öppnar dock för att 

så inte alltid behöver vara fallet. Skulle det vara så att aktierna inte äger lika rätt i bolaget 

måste detta anges i bolagsordningen, ABL 4:2-5. En justering av aktiernas rätt sker genom att 

öka röststyrkan i förhållande till andra aktier, aktierna delas då in i begreppen röststarka 

respektive röstsvaga aktier. Det är också möjligt att öka rätten till utdelning för vissa aktier. 

Aktier med rätt till större del av utdelningen kallas för preferensaktier. Detta kan vara 

användbart för att renodla aktieägarnas intressen.
26

 

Det är dock inte möjligt att modifiera en akties rätt i en sådan utsträckning att de fråntas sina 

grundläggande rättigheter som rätten att delta på bolagsstämman.
27

 Att det inte går att skilja 

på ägandet av en aktie och de ekonomiska rättigheter och den förvaltningsrätt som kommer 

med denna är en viktig aktierättslig princip som går under namnet splittringsförbudet. Detta 

                                                 
18

 Keisu, Jenny, Stattin, Daniel, Bolagsorgan och bolagsstyrning, 2009, s. 91. 
19

 Hemström, Carl, Bolagens rättsliga ställning, 2007, s. 109. 
20

 Prop. 1997/98:99 s. 221 ff. 
21

 Keisu, Jenny, Sattin, Daniel, Bolagsorgan och bolagsstyrning, 2009, s. 105. 
22

 Keisu, Jenny, Stattin, Daniel, Bolagsorgan och bolagsstyrning, 2009, s. 106. 
23

 Keisu, Jenny, Stattin, Daniel, Bolagsorgan och bolagsstyrning, 2009, s. 107. 
24

 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 2005, s. 137. 
25

 Nial, Håkan, Johansson, Svante, Svensk associationsrätt, 1995, s.  85, s. 142 
26

 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 2005, s. 138 ff. 
27

 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 2005, s. 137. 
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kan sägas ha flera orsaker. Sandström nämner att företag ofta når större framgång med ägare 

som är aktiva i bolagsstyrningen och de praktiska svårigheter det innebär att sälja en aktie 

med delade rättigheter som exempel. Mot detta kan invändas att småägare sällan är 

intresserade av att delta på bolagsstämmor och därför ändå inte utnyttjar sin rösträtt.
28

 

Splittringsförbudet mjukas dock upp något i ABL 4:43 gällande den som har fått nyttjanderätt 

respektive rätt till avkastning genom arv. Också vid pant kan splittringsförbudet sättas åt sidan 

när den som innehar panten har fått rätt till utdelning, ägaren kan dock inte skiljas från sin 

rösträtt i detta fall heller. 

En annan viktig princip kring aktiens egenskaper är att de är fritt överlåtbara i enlighet med 

ABL 4:7 1st. I aktiebolagslagens fjärde kapitel anges dock vissa begränsningar av den fria 

överlåtelsen. Detta kan göras genom tre olika typer av omsättningshinder. Dessa 

omsättningshinder är samtyckesförbehåll där övriga aktieägare måste samtycka till den 

tilltänkte nye ägaren vid överlåtelse. Ett avslag måste vara befogat och om den aktieägare som 

vill överlåta aktierna begär det måste de andra ägarna anvisa en ny köpare. Förköpsförbehåll 

ger övriga aktieägare en förköpsrätt när en aktieägare vill överlåta sina aktier. 

Hembudsklausulen skiljer sig från de andra omsättningshindrena då en sådan klausul ger 

aktieägaren rätt att, under en bestämd tidsperiod, lösa in en aktie från en ny aktieägare. En 

viktig skillnad från övriga omsättningshinder är att aktierna i sådana fall redan har överlåtits.
29

 

Ska aktierna i ett aktiebolag vara belagda med ett eller fler av dessa förbehåll måste dessa 

vara upptagna i bolagsordningen, ABL 4:7 2 st.  

Gemensamt för alla dessa förbehåll är att de ger övriga aktieägare en möjlighet att påverka 

den enskilde aktieägarens överlåtelse av aktien. I omsättningsförbehållsklausulerna i 

bolagsordningen måste det anges vilken eller vilka typer av överlåtelser klausulen gäller och 

om ett partiellt omsättningshinder ska tillåtas. Vidare måste det anges vilka som har rätt att 

förvärva de aktier som överlåtelsen gäller och vilken värderingsmetod som ska gälla för aktier 

som ska lösas på grund av ett aktieförbehåll. Slutligen måste det i bolagsordningen anges 

vilka tidsfrister som gäller angående de olika stegen vid påkallandet av omsättningshinder så 

som tid för påkallande av omsättningshinder och betalning av lösta aktier.
30

 

2.2 Bolagsordningen 
Bolagsordningen är det grundläggande avtalet för bolagets, efter bildandet, fortsatta 

verksamhet
31

 och reglerar aktieägarnas rättigheter och skyldigheter i bolaget.
32

 I 3:1 ABL 

anges vad en bolagsordning, som är aktiebolagets författning, måste innehålla. Dessa rör 

bolagets person så som bolagets firma och sätesort, bolagets förvaltning med antal 

styrelseledamöter, revisorer. Vidare ska föremålet för bolagets verksamhet anges i 

bolagsordningen. Detta avgör vilken slags verksamhet som bolaget ska ägna sig åt. I 3:1 ABL 

anges att verksamhetsföremålet ska vara angivet till sin art vilket innebär ett visst krav på 

specificering.
33

 Ofta är dock verksamhetsföremålet öppet formulerat med exempelvis 

avslutningen ”och därmed jämförlig verksamhet”.
34

 

                                                 
28

 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 2005, s. 21. 
29

 Hemström, Carl, Bolagens rättsliga ställning, 2007, s. 47. 
30

 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 2005, s. 146 ff. 
31

 Hemström, Carl, Bolagens rättsliga ställning, 2007, s. 74. 
32

 Nial, Håkan, Johansson, Svante, Svensk associationsrätt, 1995, s. 69. 
33

 Hemström, Carl, Bolagens rättsliga ställning, 2007, s. 74. 
34

 Keisu, Jenny, Stattin, Daniel, Bolagsorgan och bolagsstyrning, 2009, s. 33. 
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Då aktieägarnas förvaltningsrätt utövas på bolagsstämman är det viktigt att kallelsen till dessa 

är konsekvent och säkerställer aktieägarnas möjlighet att närvara på bolagsstämman. På grund 

av detta måste sättet för stämmans sammankallande anges i bolagsordningen.  

I bolagsordningen bestäms också aktiekapitalet och det antal aktier som ska utges. Både 

aktiekapitalet och antalet aktier kan anges med minimi- och maximibelopp respektive kapital, 

kvoten av dessa måste dock alltid vara den samma.  

Det finns en del innehåll som antas ingå i bolagets författning och därför inte behöver tas upp 

i bolagsordningen. Om innehållet i bolagets författning skiljer sig från det antagna måste det 

dock tas upp i bolagsordningen. Detta gäller förutom de inskränkningar i likhetsprincipen (en 

aktie = en röst) och överlåtelsefriheten som beskrivs ovan i kapitel 2.1.3 också 

verksamhetssyftet. Syftet med ett aktiebolag antas vara att generera vinst till sina ägare, är 

detta inte syftet med verksamheten måste det sägas i bolagsordningen. Vidare måste det då 

även i bolagsordningen föreskrivas hur vinsten och tillgångarna ska utnyttjas.
35

 

Utöver ovan beskrivet innehåll får aktieägarna besluta att ha med annan information i 

bolagsordningen. Detta så länge det inte står i strid med lagen eller en annan del av 

bolagsordningen. 

För att bolagsstämman eller någon som företräder bolaget ska kunna handla annat än i 

enlighet med bolagsordningen krävs antingen konsensus bland aktieägarna eller en ändring av 

bolagsordningen. Att avvika från bolagsordningen utan konsensus, ändras bolagsordningen är 

det inte längre en avvikelse, medför en risk för den eller de som gör det att bli 

skadeståndsskyldiga.
36

  

Det kan hända att aktieägarna finner det lämpligt att ändra någon del av bolagsordningen. 

Detta kan bero på flera olika orsaker, bolaget kan ha växt västenligt och behöver en större 

styrelse för att få in den kompetens som krävs, marknaden för det ursprungliga 

verksamhetsföremålet kan ha ändrats till det sämre och det är lämpligt att uppdatera 

verksamhetsföremålet så att det passar den efterfrågan som finns på marknaden. Att ändra 

bolagsordningen kräver en kvalificerad majoritet, detta kommer att beskrivas närmre nedan i 

kapitel 2.3.1 om minoritetsskydd. Verksamhetsföremålet kan dock under vissa 

omständigheter utvidgas från det som står i bolagsordningen utan att denna behöver ändras. 

När en sådan omtolkning görs ska tolkaren ta hänsyn till tekniska förändringar, exempelvis 

kan ett företag som har i sitt verksamhetssyfte att de ska tillverka kamerafilm ändra sin 

verksamhet så att den är mer anpassade till dagens digitala kamerateknologi. Verksamhet som 

är ändamålsunderstödjande är också viktigt för tolkningen av verksamhetsföremålet och en 

godtagbar orsak till att frångå detta, det är dock inte en grund till ändring av 

verksamhetsföremålet. Bolagets praktiska tolkning av verksamhetsföremålet är också av vikt 

när det ska bedömas om en avvikelse har gjorts. För att en avvikelse ska tillmätas någon 

betydelse måste denna vara uppenbar.
37

 

2.3 Minoritetsskyddet 
Som tidigare nämnts har en stor del av aktiebolagslagens regler ett minoritetsskyddande 

syfte.
38

 En del av dessa regler är inte uttalat minoritetsskyddande medan andra har ett i lagen 

uttryckt minoritetsskyddande syfte. I detta avsnitt kommer båda dessa typer av 

                                                 
35

 Nial, Håkan, Johansson, Svante, Svensk associationsrätt i huvuddrag, 1995, s. 65. 
36

 Keisu, Jenny, Stattin, Daniel, Bolagsorgan och bolagsstyrning, 2009, s.32. 
37

 Keisu, Jenny, Stattin, Daniel, Bolagsorgan och bolagsstyrning, 2009, s. 33 ff. 
38

 Sandström, Torsten, Svensk aktiebolagsrätt, 2005, s. 17 ff. 
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minoritetsskydd att diskuteras. Då utgångsläget i aktiebolagslagen är att alla aktier är fritt 

överlåtbara, ABL 4:7, kan skillnaderna i aktieinnehav i ett aktiebolag variera mycket ägarna 

emellan. Att ägarförhållandet kan ändras innebär att den enskilde aktieägaren inte kan förutse 

hur centrerat det övriga aktieägandet kommer att se ut i framtiden. Detta gör å ena sidan att 

vissa ägare kan få ett stort övertag på bolagstämman och i princip själva eller i 

sammanslutning kan tillsätta styrelse, och i förlängningen vd, de kan också bestämma om 

utdelning och emissioner. Å andra sidan kan en del aktieägare hamna i ett stort underläge. 

Enligt ABL 4:1 har alla aktier i bolaget lika rätt, detta kallas för likhetsprincipen. För att 

upprätthålla likhetsprincipen, det vill säga för att minoritetsägare fortfarande ska ha lika rätt 

som majoriteten, finns det i aktiebolagslagen allt sedan ABL 1975:1385 två generalklausuler i 

den svenska aktiebolagslagen. Dessa generalklausuler hindrar både bolagstämma och 

företrädare för bolaget i form av styrelse, vd och särskild firmatecknare från att ge någon en 

otillbörlig fördel om det är till nackdel för en aktieägare. 

Redan innan 1975 års aktiebolagslag fanns det ett visst skydd för minoriteter i och med krav 

på kvalificeras majoritet vid bolagsstämmobeslut i särskilt viktiga frågor. Lagstiftaren ansåg 

dock inte att dessa skyddsmekanismer var tillräckliga och pekade redan 1973 i en proposition 

angående lag om konvertibla skuldebrev m.m. på behovet av nya skyddsregler för 

aktieägarminoriteter.
39

 Lagstiftaren pekar här på vikten av en generalklausul med ett brett 

tillämpningsområde och argumenterar därför för formuleringen ”otillbörlig fördel”
40

 vilket är 

en formulering som finns kvar i dagens associationsrättsliga generalklausuler, ABL 7:47 och 

8:41. 

Minoriteten kan exempelvis skadas om bolaget säljs för underpris till en aktieägare och 

därmed gör en värdeöverföring från övriga aktieägare till denna.
41

 Lagstiftaren nämner också 

så kallad utsvältning som en form av maktmissbruk som ska hindras genom de 

aktiebolagsrättsliga generalklausulerna. Utsvältning är när majoriteten hindrar vinstutdelning i 

syfte att tillskansa sig minoritetsägarnas aktier. Lagstiftaren pekar på att det trots att det finns 

regler som gör det möjligt för minoriteten att utkräva utdelning av vinst är möjligt för 

majoriteten att hindra detta genom att exempelvis göra orimligt stora avskrivningar och på sätt 

minska vinsten.
42

 Detta är typexempel på en handling som är till otillbörlig fördel för en 

aktieägare och till nackdel för annan aktieägare och alltså en situation som generalklausulen 

kan hindra.  

2.3.1 Aktiebolagslagens generalklausuler 
I aktiebolagslagen finns det två generalklausuler som ska skydda aktieägare och tredje man 

från att bli åsidosatta till fördel för andra aktieägare eller ställföreträdare för företaget. ABL 

7:47 hindrar bolagsstämman från att ta beslut som är till otillbörlig fördel för någon och som 

är till nackdel för aktieägare eller bolaget. ABL 8:41 1 st anger samma regler för styrelsen 

eller annan ställföreträdare för bolaget. Dessa generalklausuler fyller funktionen att inskränka 

bolagsorganens makt i gentemot aktieägarna.
43

 Syftet med generalklausulerna är att 

upprätthålla likhetsprincipen som är grundläggande i aktiebolagsrätten, detta gäller alltså inte 

de avvikelser från likhetsprincipen som beskrivs ovan där aktieägarna från början har att ta 

ställning till de inskränkningar som finns angivna i bolagsordningen. När det gäller ändringar 

av bolagsordningen som inskränker likhetsprincipen är det de pluralitetsregler som beskrivs i 

föregående avsnitt som gäller. Nial påpekar att det är just i fall där det är lagligt att avvika 

                                                 
39

 Prop. 1973:93 s.83 ff 
40

 Prop. 1973:93 s. 84 
41

 Andersson, Johansson, Skog, Aktiebolagslagen. En kommentar. Del I, s. 7:91 
42

 Prop. 1975:103 s. 249 
43

 Nial, Håkan, Johansson, Svante, Svensk associationsrätt i huvuddrag, 1995, s. 151. 
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från likhetsprincipen exempelvis vid förändring av aktiekapitalet och i fall där inte aktiens rätt 

påverkas men en ägare gynnas på bekostnad av de andra som generalklausulen främst blir 

tillämplig. 
44

 Även med ovan angivna pluralitetsregler kan det finnas situationer där 

minoriteten blir oskyddad gentemot de olika bolagsorganen, där syftar generalklausulerna till 

att skapa en skyldighet för de olika bolagsorganen att handla lojalt i förhållande till en 

aktieägarminoritet.
45

 Vid samtycke är brott mot generalklausulen som innebär brott mot 

likhetsprincipen godtagbart.
46

 

Begreppet att beslut kan vara aktieägare eller annan till nackdel kan innebära inverkan på 

både ekonomiska och maktaspekter.
47

 En åtgärd som är bra för företaget och kan anses vara 

”företagsekonomiskt riktig eller försvarlig” är dock inte att se som otillbörlig även om den är 

till nackdel för vissa aktieägare och till fördel för aktieägare eller annan.
48

 Nial menar dock att 

även det omvända bör gälla, det vill säga att likhetsprincipen och därmed generalklausulen 

bör vara tillämplig även vid åtgärder som endast är till nackdel för aktieägare också då 

åtgärden inte är till otillbörlig fördel för någon.
49

  

Vid ställföreträdares överträdelse av generalklausulen är inte rättshandlingen gällande mot 

bolaget förutsatt att tredje man inte var i god tro. Kedner och Roos menar att ett betydande 

utrymme ska tillkomma tredje mans goda tro i normala fall.
50

  Detta argumenterar de vidare 

för genom att mena att formuleringen av generalklausulerna innebär ordvalet ”otillbörlig 

fördel” att lagstiftaren uppmanar till en försiktig tillämpning av dessa.
51

 Rättshandlingens 

beskaffenhet och tredje mans ställning påverkar dock god tros bedömningen, om tredje man 

är aktieägare eller rättshandlingen innebär en otillbörlig fördel för just tredje man ska inte god 

tro anses föreligga.
52

 Nial menar dock att tredje mans goda tro sällan torde föreligga. Han 

menar att god tro inte ska tillerkännas utan undersökning när en ställföreträdare företar en 

rättshandling som strider mot likhetsprincipen. Särskilt höga krav på god tro menar han ska 

föreligga vid benefika avtal.
53

  

I och med att det finns typer av beslut som har olika pluralitetskrav kan det antas att 

lagstiftaren förutsätter att beslut som en liten minoritet är missnöjd med. Kedner och Ross 

menar att generalklausulen främst är ämnad till att tillämpas vid åtgärder som ”har drag av 

maktmissbruk”. Om bolagstämman tar sådana beslut som kan anses gå under 

generalklausulen blir beslutet ogiltigt och aktieägare kan komma att bli skadeståndsskyldiga 

och i vissa fall tvungna att lösa in den skadelidandes aktier i bolaget.
54

 

2.3.2 Kvalificerad majoritet  
Aktieägarna utövar sin förvaltningsrätt på bolagsstämman, här kan de aktieägare som innehar 

en stor andel av bolagets aktier i stort sett själva bestämma hur bolaget ska styras. Dock har 

vissa skyddsregler utformats i syfte att skydda minoriteten från att bli överkörda i beslut som 

                                                 
44

 Nial, Håkan, Johansson, Svante, Svensk associationsrätt i huvuddrag, 1995, s. 154. 
45

 Prop. 1973:93, s. 84. 
46

 Nial, Håkan, Johansson, Svante, Svensk associationsrätt i huvuddrag, 1995, s. 152. 
47

 Kedner, Gösta, Roos, Carl Martin, Aktiebolagslagen del 1, 1988, s. 256. 
48

 Kedner, Gösta, Roos, Carl Martin, Aktiebolagslagen del 1, 1988, s. 213. 
49

 Nial, Håkan, Johansson, Svante, Svensk associationsrätt i huvuddrag, 1995, s. 153 ff. 
50

 Kedner, Gösta, Roos, Carl Martin, Aktiebolagslagen del 1, 1988, s. 213 ff. 
51

 Kedner, Gösta, Roos, Carl Martin, Aktiebolagslagen del 1, 1988, s. 257.  
52

 Prop. 1973:93 s. 137 ff. 
53

 Nial, Håkan, Johansson, Svante, Svensk associationsrätt i huvuddrag, 1995, s. 253. 
54

 Kedner, Gösta, Roos, Carl Martin, Aktiebolagslagen del 1, 1988, s. 257. 
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är direkt kopplade till en förändring i den rättsställning som följer med ett aktieinnehav. Ett 

litet skydd finns också för andra omröstningar som gäller i förändringar i bolagsordningen.
55

  

Majoritetskraven vid olika typer av omröstningar finns i aktiebolagslagens sjunde kapitel. Vid 

de flesta besluten gäller absolut majoritet, det vill säga att det alternativ som får mer än 

hälften av de avgivna rösterna vinner, ABL 7:40 1 st. Vid val gäller av förklarliga skäl relativ 

majoritet, den som får flest röster vinner, ABL 7:41 1 st.  

Vid ändringar av bolagsordningen är majoritetskravet något högre, en kvalificerad majoritet 

på två tredjedelar av de avgivna rösterna krävs för en förändring av bolagsordningen som inte 

anses förknippad med de grundläggande rättigheter som kommer med ett aktieinnehav.
56

  

Förfarandet att bolagsstämman med kvalificerad majoritet på en omröstning kan ändra 

bolagsordningen infördes i aktiebolagsrätten i och med 1975 års aktiebolagslag, ABL 1975. 

Detta då tidigare regler kring ändring av bolagsordningen ansetts för krångliga vilket gjorde 

det svårt för företag att snabbt anpassa sig efter förändringar i marknaden. Kedner och Roos 

diskuterar dock huruvida det är av någon nytta att överhuvudtaget ha detta krav på 

kvalificerad majoritet eller inte då det bara skyddar relativt stora majoriteter.
57

  

Som nämnts ovan är kravet på kvalificerad majoritet vid beslut som rör förändringar i den 

rättsställning som kommer med ett aktieinnehav mycket större än vid andra ändringar av 

bolagsordningen. Detta gäller beslut som inskränker aktiernas rätt till bolagets vinst och 

tillgångar, inskränkningar av omsättningsfriheten och beslut som påverkar aktiernas 

rättsförhållande sinsemellan. Vidare gäller det beslut som innebär en inskränkning i det antal 

aktier som aktieägarna kan rösta för, en ökning i tillskott till bundna fonder och beslut som på 

något sätt begränsar den rätt delägarna har till bolagets tillgångar vid eventuell upplösning av 

bolaget. Dessa ändringar har olika krav på kvalificerad majoritet, alla högre än två tredjedelar 

av de avgivna rösterna. Som högst är majoritetskravet i de fall som beskrivs i ABL 7:43 vilka 

kräver att ärendet biträds av alla närvarande aktieägare och att dessa representerar minst nio 

tiondelar av det totala antalet aktier. 
58

 Detta gäller när redan utgivna aktiers ställning 

påverkas, det vill säga när aktien får en annan egenskap än vad den hade när den utgavs 

exempelvis när förändringar av det presumerade vinstsyftet förändras.
59

 

2.3.3 Minoritetens rätt att klandra styrelsebeslut och att väcka talan 
 

Klander 

När ett stämmobeslut är formellt felaktigt, det vill säga när det har tagits på ett felaktigt sätt 

eller har ett otillåtet innehåll som exempelvis brott mot generalklausulen, är det möjligt att 

genom att klandra beslutet få rättelse i domstol.
60

 De som äger rätt att klandra stämmobeslut 

är aktieägare, styrelsen, styrelseledamot, vd eller den som styrelsen felaktigt har vägrat att 

föra in som aktieägare i aktieboken, ABL 7:50. Klandertalan får väckas inom tre månader från 

den dag då beslutet togs, ABL 7:51 1 st. Detta då den ovisshet som i och med 

klandermöjligheten är förknippad med beslutets giltighet inte ska innebära allt för stora 

olägenheter för bolaget.
61

 Denna regel om preskription luckras dock upp på tre punkter i ABL 

                                                 
55

 Hemström, Carl, Bolagens rättsliga ställning, 2007, s. 97. 
56

 Hemström, Carl, Bolagens rättsliga ställning, 2007, s. 97. 
57

 Kedner, Gösta, Roos, Carl Martin, Aktiebolagslagen Del 1, 1988, s. 249 ff. Se även Prop. 1975:103 s. 247. 
58

 Hemström, Carl, Bolagens rättsliga ställning, 2007, s. 97 ff. 
59

 Kedner, Gösta, Roos, Carl Martin, Aktiebolagslagen del 1, 1988, s. 253. 
60

 Hemström, Carl, Bolagens rättsliga ställning, 2007, s. 176. 
61

 Nial, Håkan, Johansson, Svante, Svensk associationsrätt i huvuddrag, 1995, s. 185. 
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7:51 2 st. Talan om klander får nämligen väckas senare om det är ett beslut som inte kan fattas 

ens med samtliga aktieägares samtycke, det vill säga beslut som strider mot indispositiva 

rättsregler exempelvis sådana regler som är till för att skydda borgenärer så som en sänkning 

av det bundna kapitalet till otillåtna nivåer. Preskriptionsregeln gäller inte heller beslut som 

kräver konsensus bland aktieägarna om sådan inte har uppnåtts som exempel kan frångående 

från verksamhetsföremålet nämnas. Slutligen får klandertalan väckas senare än tre månader 

efter beslutet har tagits om detta har tagits på en bolagsstämma till vilken kallelsen inte har 

gjorts på rätt sätt. Hemström pekar dock på att hänsyn inte bör tas till formella fel som inte har 

påverkat beslutets sakliga innehåll då det är viktigt att iakttagande av formella regler inte blir 

ett självändamål.
62

  

Vid en klandertalan kan en domstol upphäva eller ändra beslutet om talan gillas, en ändring 

av beslutet kräver dock att domstolen kan fastställa hur beslutet skulle sett ut om det vore 

riktigt.
63

 Ett domstolsbeslut till förmån för den klandrande parten får konsekvenser även för 

aktieägare som inte var parter i målet. 

Minoritetens positiva befogenheter 

I aktiebolagslagen finns det ett antal åtgärder som en minoritet, av i lagen angiven storlek, har 

möjlighet att vidta. Dessa åtgärder brukar kallas för minoritetens positiva befogenheter och 

den minoritet som krävs är oftast minst en tiondel av det totala antalet aktier. I stora bolag kan 

ett spritt ägande av aktier göra det svårt att anamma ett engagemang stort nog för att få ihop 

den begärda tiondelen och därför har det i lagen gjorts möjligt att tillämpa vissa av de positiva 

befogenheterna när de bifalles med minst en tredjedel av de på bolagsstämman företrädda 

aktierna. Nial anser att orsaken till att det över huvud taget finns ett storlekskrav på 

minoriteten vad gäller de positiva befogenheterna är att de gäller frågor som har en stor 

inverkan på associationens verksamhet. Han menar vidare att det faktum att dessa 

befogenheter endast finns för en inte allt för liten minoritet kan innebära en viss säkerhet för 

att de inte används i strid med associationens intressen. Nial nämner här utpressning som ett 

exempel på hur minoritetens positiva befogenheter skulle kunna missbrukas.
64

 

Revisorn har i sin uppgift att bland annat påpeka om minoritetens intressen inte tas tillvara. 

Trots detta kan det hända att revisorn i sin granskning tar mindre hänsyn till minoriteten än 

vad lagstiftaren har avsett. För att minoriteten ska kunna vara säker på att deras intressen 

tillvaratas finns det i aktiebolagslagen flera paragrafer som syftar till att ge minoriteten 

möjlighet till ökad kontroll.
65

 I ABL 9:9 ges en minoritet på en tiondel rätt att kräva att en 

minoritetsrevisor utses av länsstyrelsen. I ABL 9:9 a ges också möjligheten för minoriteten att 

utse en revisor också när sådan inte krävs i lag eller bolagsordning. Lika så kan en minoritet 

av den storleken utse en auktoriserad revisor trots att sådan inte krävs av lag eller 

bolagsordningen, ABL 9:16. En minoritet på en tiondel kan också begära av länsstyrelsen att 

de utser en eller flera särskilda granskare dessa granskare kallas för lekmannarevisorer. En 

särskild granskning kan gälla antingen bolagets förvaltning och räkenskaper eller specifika 

åtgärder och förhållanden i bolaget, ABL 10:22. 

Av minoriteten utsedda revisorer har samma granskande uppgift och rättigheter respektive 

skyldigheter som den eller de revisorer som har utsetts av bolagsstämman.
66
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Bolagsstämman är som nämnts det högsta bolagsorganet och har möjlighet att via sin interna 

behörighet påverka bolagets förvaltning. Ordinarie bolagsstämman ska som tidigare angivits 

hållas en gång om året. Om styrelsen tycker att en bolagsstämma utöver den ordinarie skulle 

vara av nytta kan de kalla till en extra bolagsstämma, ABL 1:13 1 st. Detta ska styrelsen också 

göra då ägarna till minst en tiondel av bolagets aktier begär det, ABL 7:13 2 st.  

I ABL 18:11 ges en minoritet på minst en tiondel av aktieägarna möjlighet att utkräva 

utdelning. Detta är för att skydda minoritetsägare från så kallad utsvältning. Detta då 

majoriteten genom stämmobeslut kan fördela bolagets vinster så att utdelningen blir ingen 

eller liten trots vinst. Detta kan exempelvis göras genom att besluta om höga styrelsearvoden 

eftersom detta likväl som vilka det är som sitter i styrelsen vilket är frågor som helt är upp till 

majoriteten ta beslut i. Enligt Hemström utgör dock inte ABL 18:11 ett särskilt starkt skydd 

för minoriteten.
67

 

En minoritet på minst en tiondel av de totala aktierna har enligt ABL 29:7 också rätt att i 

bolagets namn väcka talan mot stiftare, styrelseledamot, vd, revisor, granskare, likvidator, 

enskild aktieägare som har tillfogat bolaget skada. Vid talan mot styrelseledamot eller vd ska 

aktieägare inte ha röstat för ansvarsfrihet, förutsatt att de uppgifter som ansvarsfriheten 

baserade sig på var riktiga, ABL 29:11. Ersättningen för den lidna skadan tillfaller då bolaget 

och eventuella rättskostnader tillkommer även den bolaget. Det finns också en möjlighet för 

en minoritet av den storleken att för egen del väcka talan om skadestånd till bolaget, då faller 

rättegångskostnaderna på de aktieägare som har väckt talan men de kan bli ersatta beroende 

på vad som täcks av det skadestånd som tillkommer bolaget.  

Om en aktieägare missbrukar sitt inflytande i bolaget och på så sätt medverkar till 

överträdelser av aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, ÅRL, eller bolagsordningen har en 

minoritet på minst en tiondel av det totala aktieinnehavet två möjligheter att skydda sig från 

framtida maktmissbruk. Är maktmissbruket långvarigt eller om det finns annan grund där för 

kan minoriteten kräva bolagets likvidation, ABL 25:21 1 st. Om bolaget kräver att istället få 

lösa in de klagandes aktier kan domstol besluta att bolaget inom viss tid ska lösa in dessa 

aktier. Om bolaget inte har löst aktierna inom angiven tid likvideras bolaget, ABL 25:22 1 st. 

När domstol beslutar om de ska begära inlösen eller likvidation ska domstolen ta hänsyn till 

bolagets anställda och borgenärer, den ska också ta hänsyn till att bolagets aktiekapital måste 

hålla sig på lagliga nivåer även efter eventuell inlösen, ABL 25:22 2 st. 

Vad gäller minoritetens positiva befogenheter är dessa regler tvingande lagstiftning men Nial 

menar att det vore möjligt att i bolagsordningen utöka dessa befogenheter och därmed 

minoritetsskyddet genom att sänka minoritetskravet.
68
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3 Avtalsrätt 
I detta kapitel behandlas den svenska avtalsrätten. Till att börja med diskuteras själva 

avtalsbegreppet och det ges en kort introduktion till den svenska avtalsrätten. I följande 

kapitel avhandlas avtalslagens tredje kapitel som handlar om rättshandlingars ogiltighet, där 

33§ ges ett eget kapitel. Avslutningsvis görs en djupdykning i avtalslagens generalklausul med 

ett fokus på skälighetsbegreppet och ekvivalensprincipen. 

3.1 Den svenska avtalsrätten 
Avtalsbegreppet är vitt och stäcker sig från vardagliga avtal som matvaruinköp och bussresor 

till avtal som de flesta minns hela livet som lägenhetsköp, anställningsavtal och äktenskap. 

När så många olika områden går under avtalsbegreppet är det inte särskilt underligt att det inte 

är helt lätt att definiera detta.  

I Obligationsrättskommitténs motiv till avtalslagen beskrivs rättshandlingar som: ”alla 

viljeförklaringar, vilka hava till syfte att grundlägga, förändra eller upphäva ett 

rättsförhållande.” Där menas det alltså att det är syftet med viljeförklaringen som lägger 

grunden för vad som är en rättshandling eller inte.
69

 

Ramberg menar att det finns fyra minimirekvisit för att ett avtal ska anses föreligga. Det 

första är att avtalsparterna måste inneha rättshandlingsförmåga, vidare krävs det att 

rättshandlingen har utgivits i syfte att komma till en eller flera adressaters kännedom. Det 

krävs också att rättshandlingen uppfyller de formkrav som krävs av lagen eller varom tidigare 

har avtalats parterna emellan om inte formkrav föreligger. Enligt Ramberg är det slutliga 

rekvisitet att överensstämmande viljeförklaringar föreligger.
70

 Men Ramberg är inte ensam 

om att ha en åsikt i frågan och andra rekvisit som dyker upp är att det måste finnas en avsikt 

att företa en rättshandling med bindande verkan
71

 och att parterna måste vara angivna.
72

 

Gemensamt för alla framställningar är att de lägger stor vikt vid den så kallade viljeteorin, det 

vill säga vikten av överensstämmande viljeförklaringar.  

 Avtalet kan sägas ha två huvudsakliga funktioner, den första är att peka ut parterna. Avtalet 

sätter parterna i en rättslig relation till varandra vilket gör att avvikelser är rättsligt 

sanktionerade. Att ett avtal är bindande och därmed sanktionerade ligger i det 

förmögenhetsrättsliga avtalets natur och behöver inte skrivas ut i avtalet, tvärtom måste det 

skrivas ut om så inte är fallet. Det är just presumtionen om avtals bundenhet som gör att 

utpekandet av parterna är en av avtalets viktigaste funktioner.
 73

 Den andra huvudfunktionen 

är att reglera och styra de utpekade parternas handlande, avtalet har här funktionen att peka ut 

hur fullgörelsen ska gå till. Detta är framför allt viktigt i avtal som innebär att parterna 

förbinder sig vid framtida åtaganden, där frågor som exempelvis kvalitet, kvantitet, leverans 

och betalning behöver regleras i avtalet. Vid enklare transaktioner så som butiksköp är detta 

inte en lika framträdande funktion.
74

 

Avtalslagen är indelad i fyra kapitel, det första kapitlet handlar om slutande av avtal och det 

andra kapitlet handlar om fullmakter. Det tredje kapitlet tar upp rättshandlingars ogiltighet, 

mer om det i nästa kapitel, medan det fjärde och sista kapitlet tar upp allmänna bestämmelser. 
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Avtalslagens första kapitel är dispositivt och gäller endast om inte annat har avtalats eller det 

finns lagar som kräver annat. Detta gör att det är viktigt att klassificera vad det är för typ avtal 

som diskuteras. Är det exempelvis ett fastighetsköp finns det ett krav på skriftlighet i enlighet 

med jordabalken, JB, 4:1 1 st, är det ett så kallat formalavtal. Alla typer av avtal där lagen 

kräver att vissa formkrav är uppfyllda för att avtal ska anses ingått kallas för formalavtal. De 

avtal som realiseras genom anbud-accept utan formkrav så som krav på skriftlighet, om inte 

så har avtalats, men där båda parterna har skyldigheter och rättigheter kallas för 

konsensualavtal. Den slutliga typen av avtal är de så kallade realavtalen vilka kännetecknas av 

att bundenhet uppstår först vid tradition exempelvis vid överlämnandet av en gåva.
75

 

Det finns, som nämns ovan, många olika typer av avtal vilka på grund av deras olika natur 

inte regleras i samma lagar. En viktig indelning görs mellan förmögenhetsrättsliga och 

familjerättsliga avtal.
76

 Det är dock inte alltid helt lätt att särskilja dessa, en del 

familjerättsliga avtal kan vara av förmögenhetsrättslig karaktär. Det händer därför att 

allmänna avtalsrättsliga regler tillämpas på avtal mellan exempelvis makar. Här kommer jag 

dock endast att diskutera olika typer av rent förmögenhetsrättsliga avtal.  

De allmänna avtalsrättsliga reglerna för förmögenhetsrättsliga avtal finns i avtalslagen som är 

en allmänt hållen lag om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Avtalslagen trädde i 

kraft 1915 och kan gälla alla typer av avtal på förmögenhetsrättens område men den är 

utformad med det traditionella köpeavtalet som förebild.
77

 Avtalslagen är allmänt hållen och 

gäller endast när ingen annan lagstiftning är tillämplig. Exemplen på avtalsförhållanden när 

andra lagar är tillämpliga är flera, några av dem är fastighetsköp, kollektivavtal, 

konsumentköp, konsumentkreditköp, köp mellan näringsidkare.  

En fungerande avtalsrätt är inte bara viktig för de enskilda parterna utan för samhället i stort. 

Detta då avtalsrätten då den uppfyller sitt syfte underlättar avtalsförhållandet genom att så gott 

som säkerställa fullgörelse och därmed minska den osäkerhet som kan omge olika 

avtalsförhållanden. Denna ökade säkerhet som den fungerande avtalsrätten innebär har sin 

grund i det så kallade omsättningsintresset vilket kräver att det går att förutse och säkerställa 

avtalsuppfyllelsen. Rimligen kan det antas att detta samhällsintresse är en viktigare orsak till 

den avtalsrättsliga lagstiftningen än den enskilde kontrahentens väl och ve. 
78

 

3.2 Avtalslagens tredje kapitel 
Avtalslagens tredje kapitel handlar om rättshandlingars ogiltighet och fokus ligger på 

rättshandlingens tillkomst. De första paragraferna handlar om ogiltighetsgrunderna tvång, 

svek och ocker. I 28-29 §§  AvtL regleras rättshandlingar som uppkommit under tvång. 

Lagstiftaren öppnar här för olika grader av tvång där graden av tvång påverkar kravet på ond 

tro respektive god tro hos den varemot rättshandlingen har företagits för rättshandlingen 

giltighet. 28 § AvtL tar upp den grövre graden av tvång. Tvånget ska ha skett genom våld på 

person eller genom hot som ”innebär trängande fara” mot kontrahenten eller annan. I fall av 

grovt hot är rättshandlingen ogiltig oavsett den andre partens goda tro, dock finns ett krav på 

att den hotade måste meddela den godtroende med parten så snart hotet upphör.  

29§ AvtL tar upp en mildare form av tvång där rättshandlingen endast är ogiltig om den andra 

parten är i ond tro. God tro rekvisitet är dock av en vidare karaktär och innefattar inte endast 

vad parten insett utan också vad denne borde ha insett. För att 29§AvtL ska kunna tillämpas 
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krävs inte bara att tvånget ska vara rättsstridigt utan också att det finns en kausalitet mellan 

rättshandlingen och tvånget. Ramberg uttrycker det så att tvånget ska ha varit ”ett villkor utan 

vilket inget skulle ha inträffat.”
79

 Han pekar också på att praxis har visat att ett utnyttjande av 

någons beroendeställning för att framtvinga en rättshandling också går under 29 § AvtL.
80

 

I 30§ AvtL behandlas ogiltighetsgrunden svek. Svikligt förfarande anges här vara att antingen 

avsiktligt lämna felaktiga uppgifter eller att undanhålla alternativt underlåta att lämna 

uppgifter som kan vara av betydelse för rättshandlingen. Andra stycket ger rättstillämparen 

vägledning i bedömningen av vad som är svikligt förfarande. Främst handlar det om vilka 

uppgifter som det ska anses svikligt att undanhålla eller felaktigt uppge, där lagstiftaren har 

bestämt sig för att snäva in det från all information till information som ” kunna antagas vara 

av betydelse för rättshandlingen”. Dessutom anges här uttryckligen det kausalitetskrav som 

beskrivs ovan.  

Ogiltighetsgrunden ocker beskrivs i 31§ AvtL som de fall där någon utnyttjar 

medkontrahentens trångmål eller beroendeställning för att på så sätt åstadkomma ett 

uppenbart missförhållande mellan parternas prestationer. Här finns också ett skydd mot en 

eventuell tredje man. En viktig skillnad mot ogiltighetsgrunderna i ovan beskrivna paragrafer 

är att det här inte handlar om någon framtvingad situation utan att en part här utnyttjar en 

redan befintlig fördel. 

Alla de ovan nämnda paragraferna behandlar ogiltighet på grund av att en part på ett eller 

annat sätt är i ett markant underlägset läge. I 32 § AvtL beskrivs en annan typ av 

ogiltighetsgrund som handlar om fel i viljeförklaringen. Om en felskrivning ändrar 

avtalsinnehållet är detta ogiltigt om den andre parten är i ond tro. I andra stycket anges att fel 

som uppstår på grund av att annan än kontrahenten meddelar viljeförklaringen är ogiltiga trots 

god tro om kontrahenten meddelar den andre parten detta.  

Gemensamt för dessa ogiltighetsklausuler är att de säkrar avtalsfriheten i den bemärkelse att 

avtalsingåendet ska ingås av fri vilja. Det kan också anses rimligt att anta det är därför som 

lagstiftaren här lägger stor vikt vid att skydda den utsatta alternativt svagare parten.  

3.2.1”Den lilla generalklausulen”, 33§ AvtL 
33§ AvtL kallas ibland för den lilla generalklausulen då den har en, för en generalklausul 

typisk, formulering med tänjbara gränser.
81

 Precis som AvtL 36§ så behandlar 

rättshandlingars ogiltighet på öppnare grunder än övriga ogiltighetsregler i avtalslagens tredje 

kapitel.  

33§ Rättshandling, som eljest vore att såsom giltig anse, må ej göras gällande, där omständigheterna vid dess 

tillkomst voro sådana, att det skulle strida mot tro och heder att med vetskap om dem åberopa rättshandlingen, 

och den, gentemot vilken rättshandlingen företogs, måste antagas hava ägt sådan vetskap. 

I 33§ AvtL anges att rättshandlingar kan vara ogiltiga på grund av omständigheter vid avtalets 

tillkomst. Lagen ställer här krav på medkontrahentens vetskap om de felaktiga grunderna på 

vilka den förfördelade parten ingick avtalet. Medkontrahenten behöver inte själv ha någon del 

i de påverkande omständigheterna. 33§ AvtL ställer också upp ett krav på att 

omständigheterna måste vara sådana ”att det skulle strida mot tro och heder att med vetskap 

om dem åberopa rättshandlingen”. Ramberg menar att hederlighetsrekvisitet får funktionen av 

en ”säkerhetsventil” till skydd mot ohederligt avtalsingående som inte faller under övriga 
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ogiltighetsregler som de om hot, svek och ocker.
82

  Det är också syftet med hela paragrafen, 

detta är en generalklausul som avser att komplettera de mer konkreta ogiltighetsreglerna.
83

  

Grönfors menar dock att paragrafens begränsande rekvisit gör den till en försiktig 

generalklausul. Begränsningen av tillämpningen av 33§ AvtL beror främst på den tidsmässiga 

inskränkningen i det att paragrafen hänvisar till situationen vid avtalets tillkomst.
84

 Praxis 

blev också snabbt att 33§ AvtL skulle tillämpas med försiktighet.
85

 Ett åberopande av 33§ 

AvtL gäller hela rättshandlingen vilket innebär att hela avtalet ogiltigförklaras vid tillämpning 

av paragrafen. Betydelsen av den lilla generalklausulen så väl som ovan nämnda 

ogiltighetsklausuler blev betydligt mindre med införandet av ”den stora generalklausulen”, 

36§ AvtL, som i princip täcker de situationer som beskrivs i de övriga 

ogiltighetsklausulerna.
86

  

3.2.2 Avtalslagens generalklausul, 36 § AvtL 
Under arbetet med avtalslagen diskuterades huruvida en allmänt hållen regel om att 

rättshandlingar som ”strider mot lag eller goda seder” skulle anses ogiltiga skulle införas eller 

inte. Lagstiftaren valde dock att överlåta detta till domstolarna att ta hänsyn till i det enskilda 

fallet.
87

 Under mitten av 70-talet väcktes dock frågan angående en avtalsrättslig 

generalklausul igen. 1976 infördes avtalslagens 36§ AvtL om rättshandlingars ogiltighet på 

grund av oskäliga avtalsvillkor. I generalklausulen anges fyra sätt som ett avtalsvillkor kan 

vara oskäligt på, det kan vara oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid 

avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.  

36 § Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets 

innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. 

Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med 

oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende. 

Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet av skydd för den som i egenskap av 

konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. 

Första och andra styckena äga motsvarande tillämpning i fråga om villkor vid annan rättshandling än avtal. 

I fråga om jämkning av vissa avtalsvillkor i konsumentförhållanden gäller dessutom 11 § lagen (1994:1512) om 

avtalsvillkor i konsumentförhållanden 

Medan de andra ogiltighetsreglerna i avtalslagens tredje kapitel tar sikte på situationer som rör 

avtalets tillkomst kan 36§ AvtL tillämpas på alla tänkbara och otänkbara situationer. Denna 

viktiga skillnad mellan generalklausulen och övriga avtalsrättsliga ogiltighetsgrunder menar 

Votinius beror på att generalklausulen härrör ur en annan avtalstradition än de andra 

ogiltighetsreglerna i vilka avtalet behandlas som ”vänskap” istället för som ett ”löfte”. Avtalet 

som vänskap har sin grund i en rättvisebaserad avtalssyn där det kan sägas att lagstiftaren i lag 

har stadgat att avtalsparter ömsesidigt måste ta tillvara på varandras intressen. Synen på 

avtalet som ett löfte har däremot sin grund i en liberalistisk syn där frivillighet är den enda 
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förutsättningen för att avtal ska ingås vilket gör att de enda nödvändiga ogiltighetsreglerna är 

sådana som rör avtalets tillkomst.
88

  

3.2.2.1Skälighetsbegreppet 

I 36 § AvtL är skälighetsbegreppet centralt, detta är ett subjektivt begrepp där avtalspartens 

berättigade förväntan ställs i relation till det faktiska avtalet.
89

 Det är just i detta som 

problematiken med skälighetsrekvisitet i 36§ AvtL ligger, det är inte utan grund som oroliga 

röster påpekar att den öppna formuleringen i generalklausulen och skälighetsstandardens 

öppna karaktär skapar en osäkerhet som kan äventyra rättssäkerheten.
90

 För att bedöma 

skäligheten tas inte bara parternas berättigade förväntningar upp utan hänsyn tas också till 

partsbruk, handelsbruk och andra yttre värderingar och normer. Dotevall pekar även på det 

faktum att bedömningen av dispositiva fall brukligen sker i en diskussionslik form där 

domaren ska försöka uppnå en samstämmighet mellan de tvistande parterna.
91

 Att nå största 

möjliga form av samstämmighet parterna emellan är i min mening av största vikt om inte hela 

avtalet ska lämnas utan hänseende. Detta då, som tidigare nämnts, överensstämmande 

viljeförklaringar ligger till grund för avtalsrätten och är en viktig förutsättning för fullgörelse 

vilket i sin tur gynnar omsättningsintresset som ligger till grund för den svenska avtalsrätten. 

När det ska avgöras om ett avtalsvillkor är skäligt ska det göras utifrån avtalet i dess helhet 

det är nämligen viktigt att skälighetsbegreppet knyts till det faktiska avtalet.
92

 Ibland kan dock 

ett avtalsvillkor anses oskäligt oavsett omständigheterna när det är avvikande från tvingande 

eller dispositiv lagstiftning och goda seder. Gott affärsskick kan också vara av betydelse när 

skälighetsbegreppet ska bedömas.
93

 Dotevall med flera menar att senare inträffade 

förhållanden främst ska spela in vid skälighetsbedömningen då det gäller avtal som löper 

under längre eller obestämd tid men de pekar också på att parterna redan från början kan ha 

räknat med en viss osäkerhet och att jämkning inte bör bli aktuell när parterna från början har 

avtalat om riskfördelningen.
94 

3.2.2.2 Ekvivalensprincipen 
Precis som i avtalslagens övriga ogiltighetsparagrafer finns det i avtalslagens generalklausul 

en tydlig jämlikhetstanke som lyser igenom i lagtextens formulering. Denna jämlikhetstanke 

kallas ofta för ekvivalensprincipen och utmärker sig genom att ge uttryck för en idé om att 

skäliga avtal formuleras när parterna som sluter avtal är jämlika, eller så gott som, i 

förhandlingssituationen. Då det är avgörande om avtalet är slutet på jämlika villkor blir det 

viktigt att bestämma vad begreppet jämlikhet innebär i avtalssammanhang. Det är dock något 

som inte är vanligt förekommande i den avtalsrättsliga litteraturen. Dotevall berör dock detta 

när han menar att jämlikhet här bestäms utifrån huruvida båda parter har haft möjlighet att 

hävda sig i utformandet av avtalet eller inte.
 95

 Utifrån litteraturen går det dock att sluta sig till 

en innebörd av det jämlikhetsbegrepp som ligger till grund för ekvivalensprincipen. Med 

jämlikhet menas inte att endast jämnstarka parter kan ingå avtal utan det handlar snarare om 

att reglera fall där partsförhållandet är ojämnt. Det kan sägas att ett avtal som är slutet på 

jämlika villkor är ett avtal som inte är till fördel för den ena parten på grund av den andre 
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partens beroendeställning till denne eller på grund av dennes okunskap om innebörden av det 

berörda villkoret.  

36§ AvtL syftar enligt Dotevall till att skapa ett jämlikt förhållande avtalsparter emellan, han 

menar att det skälighetsrekvisit som präglar denna generalklausul kommer att handla om de 

förpliktelser och den riskfördelning som gäller enligt avtalet och förhållandet mellan dessa. 

Han menar vidare att förhållandet avtalsparterna emellan vid avtalsingåendet är av största 

vikt, trots att generalklausulen hänvisar till ”senare inträffade förhållanden” som en 

jämkningsgrund. 
96

  Även Adlercreutz menar att den kontroll över partsbalansen som 36§ 

AvtL kan ge syftar till att förhindra missbruk av avtalsfriheten.
97

   

I 36§ 2 st. AvtL anges förhållandet konsument som ett partsförhållande som formellt sett är 

att se som ojämlikt. I förarbetena påpekas dock att också avtal mellan parter som formellt sett 

är jämlika kan ha en orimlig utformning och borde kunna jämkas på grund av ojämlik 

inbördes ställning.
98

 Vidare öppnar lagstiftaren för att jämkning även ska kunna ske till 

förmån för en formellt sett överlägsen part.
99

 Också Dotevall med flera menar att då en 

konkret bedömning av avtalsförhållandet ska göras bör det inte finnas något som hindrar att 

jämkning sker till fördel för den formellt sett starkare parten.
100

 Votinius menar den 

bedömning av avtalsförhållandet som domstolarna ska göra inte endast ska lägga vikt vid 

relationens yttre form, det vill säga den formella jämlikheten, utan snarare fokusera på 

partsförhållandets ”verkliga karaktär”.
101

 

I sin diskussion kring tillämpningen av generalklausulen uppmanas rättstillämparen till en 

mindre restriktiv tillämpning än vad de hade haft till tidigare generalklausuler.
102

 Samtidigt 

uttrycks visst tvivel för att tillämpningen skulle komma att öka, men det anses att 

generalklausulen ändå bör ha en avskräckande verkan och få en starkare part att avstå från att 

utnyttja sitt övertag.
103
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4 Analys och slutsatser 
I det avslutande kapitlet diskuteras möjligheterna att jämka bolagsordningar med 

avtalslagens generalklausul om oskäliga avtalsvillkor. I analysen vägs argument som har sin 

grund i den tidigare presenterade doktrinen för och emot denna möjlighet. Resultaten av 

denna analys sammanfattas sedan avslutningsvis i ett eget avsnitt. 

4.1 Analys 
Den första av de två frågor som denna uppsats syftar till att besvara är huruvida det är möjligt 

att tillämpa avtalslagens generalklausul om oskäliga villkor på bolagsordningar. För att 

bestämma huruvida det är möjligt att jämka en bolagsordning med avtalslagens generalklausul 

tänker jag att börja med att diskutera syftet med aktiebolagslagens minoritetsskydd i 

förhållandet till syftet bakom avtalslagens generalklausul och vad dessa syften har för likheter 

och skillnader. 

Enligt ABL 4:1 har alla aktier i bolaget lika rätt, detta kallas för likhetsprincipen. Det är i 

syfte att upprätthålla likhetsprincipen, det vill säga för att minoritetsägare ska ha lika rätt till 

de rättigheter som kommer med deras aktier som majoritetsägarna, som minoritetsskyddet i 

aktiebolagslagen har utformats. I förlängningen har detta syfte en annan grund, det är inte i 

ren filantropi som lagstiftaren har kommit fram till dessa regler. Syftet med de 

minoritetsskyddande reglerna i aktiebolagslagen är att gynna omsättningsintresset. Det är inte 

bara minoritetsskyddet som har detta syfte utan det är tanken med hela aktiebolagslagen då 

aktiebolaget som bolagsform anses påverka den ekonomiska utvecklingen positivt. 

Även avtalslagen som har det traditionella köpeavtalet som förebild har en stark grund i 

omsättningsintresset. Skyddet av den svagare parten syftar även här till att främja 

omsättningsintresset. Precis som aktiebolagens minoritetsskydd finns det här en ambition att 

öka viljan att ingå avtal genom att den som är den svagare parten i situationen inte ska avstå 

för att denne är rädd för att bli utnyttjad.  

Med omsättningsintresset som det grundläggande syftet, kan det sägas att en ökad 

förutsägbarhet i medkontrahenten eller aktieägares beteende ökar benägenheten att ingå avtal 

och grunda nya bolag. Det kan också rimligen antas att denna ökning endast kommer att ske 

om det beteende som förutses är någorlunda lojalt, ett konsekvent beteende kan inte antas vara 

gynnande för omsättningsintresset om de inblandade räknar med att avtal inte hålls och att 

aktien inte får sin berättigade del av en eventuell utdelning. Det finns ett samhällsintresse i att 

värna om omsättningsintresset som lagstiftaren i utformningen av dessa båda lagar har tagit 

till vara på. Alltså borde tillämpningen av avtalslagens generalklausul på bolagsordningen 

vara beroende av vilken effekt detta rimligen kan tänkas ha på omsättningsintresset och hur 

väl resultatet överensstämmer med syftet med aktiebolagslagens likhetsprincip. 

Huruvida en tillämpning av 36 § AvtL på bolagsordningar skulle vara att gynna 

omsättningsintresset eller inte beror i min mening på hur mycket detta skulle öka svagare part 

respektive minska starkare parts vilja att grunda och upprätthålla ett bolag. För en tillämpning 

talar alltså att den som är att se som svagare part känner sig tryggare i den bolagsstiftande 

processen och att fler bolag grundas på grund av detta. Mot en tillämpning kan det 

argumenteras att den som är se som starkare part blir mindre benägen att grunda bolag när 

möjligheten att medstiftarna jämkar bolagsordningen uppstår.  

Detta resonemang utgår ifrån tanken att många företag som grundas i Sverige i dag är 

informationsintensiva företag där någon eller några har en idé som bildar företag med en eller 

fler som sitter på pengar och kunskap om hur man driver ett aktiebolag. Detta kan sätta den 
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med en idé i en situation där denne ingår ett bolagsgrundande avtal, skriver en bolagsordning, 

med en part som har mycket god insyn i hur ett sådant förfarande går till. Det är inte orimligt 

att anta att den med goda kunskaper om bolagsstyrning skissar upp bolagsordningen på egen 

hand. Detta skulle kunna innebära att många människor sitter inne på affärsidéer som de 

aldrig gör verklighet av då de förutsätter att ett eventuellt bolagsbildande kommer att ske på 

investerarens villkor. Samtidigt som det som sagt kan hindra att investerare investerar om de 

vet att deras i bolagsordningen bestämda röst- respektive utdelningsrätt senare kan jämkas av 

missnöjda medstiftare. Det här blir alltså en avvägningsfråga, huruvida ovan beskrivna 

scenario kan vara en jämkningsgrund eller inte, vilken bör bestämmas med 

omsättningsintresset i åtanke. Det alternativ som kan anses vara mest gynnande för 

omsättningsintresset bör bli det alternativ som väljs.  

Diskussionen ovan gäller förhållandet mellan bolagsbildare där omsättningsintresset kan 

sägas gynnas av många bolag. Där det är avgörande om tillämpningen skapar fler bolag eller 

inte. För att besvara uppsatsens syfte bör samma fråga diskuteras i det fall där en del eller alla 

aktier har överlåtits, och vissa parter inte var med om att stifta bolaget. Detta ändrar 

situationen med det att den som förvärvar aktierna har att ta ställning till en redan existerande 

bolagsordning där det inte ens är säkert att de som utformade och registrerade den fortfarande 

äger aktier i bolaget. Detta torde förändra partsförhållandet på det sätt att ett eventuellt ojämnt 

maktförhållande uppstår i och med överlåtelse av aktier. Den som redan innehar aktier kan 

hamna i underlägsen ställning på grund av att övriga aktier byter ägare men bolagsordningen 

ändras inte i och med att ägarförhållandena ändras. Den som hamnar i underlägsen ställning 

genom att förvärva aktier har haft möjlighet att inte hamna i det läget. En rimlig slutsats 

utifrån detta är att detta inte påverkar omsättningsintresset i samma utsträckning som vid 

bolagsgrundande och att det då aktieägarna redan har haft att ta ställning till bolagsordningen 

är befogat att anta att de får nöja sig med aktiebolagslagens skyddsregler om de blir utsatta för 

maktmissbruk. 

Nu räcker det naturligtvis inte med att syftena till har omsättningsintresset gemensamt för att 

en tillämpning ska kunna bli aktuell, dessa lagar är inte de enda med syfte att gynna 

omsättningsintresset. Men avtalslagen är som nämnts tillämplig på alla förmögenhetsrättsliga 

avtal när ingen annan lag finns. För att avtalslagen ens ska vara att tänka på måste det vara 

frågan om ett förmögenhetsrättsligt avtal. Bolagsordningen är att se som det bolagsgrundande 

avtalet och faller under förmögenhetsrättens område. I detta avseende vore det möjligt att 

jämka bolagsordningen som ett förmögenhetsrättsligt avtal om det inte vore för att 

minoriteten skyddas i aktiebolagslagen. Det kan dock argumenteras att avtalslagens 

generalklausul trots det borde vara tillämplig då det handlar om ett förmögenhetsrättsligt avtal 

där skyddet av den svagare parten har en tydlig grund i omsättningsintresset. Även 

lagstiftaren öppnar i förarbetena till avtalslagens generalklausul för möjligheten att jämka 

bolagsordningar i enlighet med denna. Lagstiftaren går dock inte närmre in på under vilka 

omständigheter detta skulle vara möjligt.
 104

 

Vad gäller stiftandet av bolaget kan det vara lägligt att påpeka att andra avtalsrättsliga 

ogiltighetsklausuler kan vara av intresse. Exempelvis om bolaget är grundat av en grupp 

stiftare där en stiftare har undanhållits väsentlig information enligt 33§ AvtL. Ett exempel på 

detta skulle kunna vara att den som investerar får felaktig information om de immateriella 

rättigheter som ligger till grund för bolagets verksamhet, som uppgifter om att en av stiftarna 

innehar patentet på en viss vara trots att patentet inte ännu har blivit godkänt. Ett tänkbart 

scenario vore ju också att den som har idén låter den som har pengarna och kunskapen om hur 
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ett aktiebolag fungerar ta hand om det administrativa och utan att veta det har fått aktier med 

lägre utdelningsvärde eller röststyrka.  

Den andra frågan i mitt syfte var att diskutera kring i vilka situationer en tillämpning av 

avtalslagens generalklausul på bolagsordningen skulle vara aktuell. Som det anges i kapitel 

2.2 finns det ett antal villkor som en bolagsordning måste innehålla och ett antal villkor som 

inte måste finnas i bolagsordningen men om bolaget ska tillämpa dem måste de anges i 

bolagsordningen. Slutligen är det möjligt för bolaget att i bolagsordningen ta upp vilka villkor 

som helst så länge de inte strider mot lag. I min mening bör det spela in vilken typ av villkor 

det är vid en bedömning av jämkningsmöjligheten.  

Vad gäller bolagsordningens obligatoriska innehåll finns det i min mening inte särskilt stort 

utrymme för oskäliga villkor. När det kommer till de fall där aktiebolagslagen öppnar för 

möjligheten att modifiera den grundläggande bolagsordningen blir situationen helt annan. I 

dessa fall finns det fler fall som öppnar för helt lagenliga former av maktmissbruk. Aktiernas 

egenskaper är en sådan, den starkare parten kan styra fördelningen mellan röststarka och 

röstsvaga respektive stamaktier och preferensaktier. Detta kan ske på flera sätt, ett tänkbart 

scenario är det där en part inte har tillräcklig kunskap om marknaden för att förstå värdet på 

sin idé och den andra parten utnyttjar detta till sin fördel genom att göra sina aktier till 

preferensaktier på bekostnad av övriga parter. Det samma gäller röststyrka och det omvända 

scenariot är också tänkbart där investeraren inte har tillräcklig kunskap om affärsidén för att 

förstå dess värde.  

När det handlar om de olika omsättningshindren som aktieägarna kan välja att föra in i 

bolagsordningen finns det även här en stor möjlighet att bolagsordningen, sitt regelrätta 

utseende till trots, har fått en oskälig utformning som i min mening torde kunna jämkas med 

avtalslagens generalklausul. Är bolagets syfte inte att bereda sina ägare vinst ska detta anges i 

bolagsordningen, ett sådant syfte skulle kunna bli så oskäligt att det är jämkningsbart, 

exempelvis att syftet med verksamheten är att bereda endast en eller en del av aktieägarna 

vinst. Däremot är det inte särskilt troligt att en bolagsbildare låter ett sådant syfte gå obemärkt 

förbi. Det är också möjligt att föra in helt andra klausuler i bolagsordningen än de som anges i 

lag, enda kravet är att de inte strider mot aktiebolagslagen, lagstiftning i övrigt och 

bolagsordningen i övrigt. När bolagsordningen redan vid stiftandet har klausuler som skulle 

ha stridit mot aktiebolagslagens generalklausul om bolagsstämman hade röstat igenom dem 

men där den inte är tillämplig då de tillkom innan bolagsstämman. En sådan klausul skulle i 

min mening med fördel kunna jämkas med avtalslagens generalklausul. Ett exempel på hur en 

sådan klausul skulle kunna se ut är att det i bolagsordningen anges vilket företag det är som 

ska ha hand om bolagets marknadsföring, där en av stiftarna är ägare till 

marknadsföringsbolaget och tillåts sätta priset. Detta kan både vara till en otillbörlig fördel för 

denne ägare så väl som till nackdel för bolaget och skulle alltså om detta beslutades senare 

vara jämkningsbart med aktiebolagslagens generalklausul. 

Kärnan huruvida en bolagsordning är oskälig och jämkningsbar med avtalslagens 

generalklausul är i min mening uppdelad i två olika typer av ojämlikhet. I den ena handlar 

ojämlikheten om en skillnad i kunskap. Denna skillnad kan se ut på olika sätt, det kan 

exempelvis handla om marknadskännedom eller kunskap om den idé som är kärnan i 

verksamhetsföremålet. En kunskapsfördel kan ge den part som har den möjlighet att i 

bolagsordningen knyta fördelar till sina aktier till ett oskäligt lågt pris. Den andra 

ojämlikheten är finansiell, i de fall där idé och pengar innehas av olika bolagsbildare och de 

som innehar idéen är beroende av pengarna för att kunna genomföra den kan den som har 

pengarna sätta ekonomisk press på de övriga ägarna och med hot om att dra sig ur projektet få 
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aktier med i bolagsordningen angivna fördelar till ett oskäligt pris. Samma resonemang gäller 

för fördelar i bolagsordningen som inte är knutna till aktierna. När ett avtalsvillkor jämkas 

enligt avtalslagens generalklausul är det viktigt att ta hänsyn till det verkliga  

maktförhållandet istället för formella, detta kan innebära att den formellt sett starkare parten 

ibland kan vara svagare i det enskilda fallet. Detta kan exempelvis vara fallet när den med 

idéen utnyttjar att denne har större kunskap om marknad och produkt än investeraren, även 

om investeraren i många fall är att se som den formellt starkare parten. Detta särskilt om 

denne har erfarenhet av att stifta aktiebolag. I vissa fall skulle det också kunna vara skäligt att 

jämka bolagsordningen till den starkare partens förhållande även om det är det verkliga 

partsförhållandet. Ett exempel på en sådan situation är om minoritetens positiva befogenheter 

är utvidgade i bolagsordningen. I detta fall är det mycket möjligt att en sådan jämkning skulle 

kunna ske med hjälp av aktiebolagslagens generalklausul, men om denna inte skulle vara 

tillämplig är i min mening en tillämpning av avtalslagens generalklausul inte otänkbar.  

Då aktier är fritt överlåtbara är det naturligt att eventuella oskäliga villkor i bolagsordningen 

kan komma att påverka aktieägare som inte var med att utforma bolagsordningen. I dessa fall 

kan det argumenteras att dessa har haft att ta ställning till bolagsordningen innan de blev en 

del av bolagets förvaltning och därmed inte kan hävda samma oskälighet som de ursprungliga 

aktieägarna. De i aktiebolagslagen angivna reglerna för kvalificerad majoritet ger 

underförstått att vissa beslut kan tas till en lite minoritets stora missnöje. Här är det tänkt att 

aktiebolagslagens generalklausuler ska hindra den stora majoriteten från rent maktmissbruk. 

Generalklausulerna har dock en begränsning som har diskuterats tidigare i uppsatsen, 

nämligen kravet på att handlingen ska vara någon till otillbörlig fördel. Nial menar som 

nämnts att det rimligen borde gå att tillämpa aktiebolagslagens generalklausuler när ett beslut 

endast har varit en part till nackdel. Kravet på att beslutet måste ha varit annan till otillbörlig 

fördel gör dock att detta inte är en självklarhet. Det skulle dock kunna sägas att ett sådant 

avtal, som endast är en part till nackdel, är oskäligt i enlighet med avtalslagens generalklausul. 

Problematiken blir här att den förfördelade parten inte nödvändigtvis är en del av det formella 

avtalsförhållandet, det vill säga har inte grundat bolaget, och då inte heller skyddas av 

avtalslagen. I min mening är det dock mycket möjligt att avtalslagens generalklausul skulle 

kunna vara tillämplig när bolagsordningen inte uppfyller kravet på att det som är aktieägare 

eller bolaget till nackdel också ska vara någon till otillbörlig fördel. Det är dock viktigt att inte 

glömma bort omsättningsintresset i denna diskussion. Det skulle nämligen kunna vara 

hämmande för omsättningsintresset att ge minoriteten för stor makt. Det är inte orimligt att 

anta att benägenheten att bilda och förvärva aktier i bolag skulle minska om det fanns en risk 

för att en ytterst liten minoritet själva skulle kunna ta för bolaget kritiska beslut. Det är därför 

i min mening rimligt att anta att bolagsordningen i dessa fall bara kan jämkas med 

avtalslagens generalklausul om det är tydligt att det handlar om maktmissbruk från 

majoritetens sida. Till det kan nämnas att otillbörlighetsrekvisitet i aktiebolagslagens 

generalklausuler uppmanar till en försiktig tillämpning vilket ibland skulle kunna göra det 

lämpligare att tillämpa avtalslagens generalklausul.  

Slutligen är det intressant att diskutera det faktum att de röster som uppges på bolagsstämman 

är rättshandlingar och alltså torde falla inom avtalslagens tillämpningsområde. Detta skulle i 

min mening kunna öppna för möjligheten att via rösterna jämka beslut om ändring av 

bolagsordningen som har oskäligt innehåll. Detta förfarande skulle dock kunna bli 

komplicerat vilket minskar möjligheten. 

4.2 Slutsatser 
Sammanfattningsvis kan bolagsordningen ses som ett avtal och borde därför kunna jämkas 

enligt avtalsrättsliga principer. Den springande punkten i diskussionen blir att det som kan 
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gynna omsättningen mest blir avgörande för svaret på frågan om det är möjligt att jämka 

bolagsordningar som avtal. Här står alltså starkare parts intresse av att veta att svagare part 

inte kommer att dra upp 36 § AvtL varje gång denne känner sig förfördelad mot svagare parts 

intresse av att veta att risken för att bli utnyttjad i samband med bolagsgrundande är liten. 

Möjligheten att jämka bolagsordningar enligt avtalslagens generalklausul är i min mening 

större när bolagsbildarna fortfarande är aktieägare, mycket på grund av att förhållandet liknar 

avtalsförhållandet. Ekvivalensprincipen är viktig i detta sammanhang då parternas inbördes 

ställning blir helt avgörande för jämkningsmöjligheterna. 

Även med nya aktieägare blir omsättningsintresset avgörande för en eventuell tillämpning av 

avtalslagens generalklausul. Här spelar också rekvisitet otillbörlig fördel i aktiebolagslagens 

generalklausul en viktig roll då det gör det svårt att med den till hjälp jämka bolagsordningen 

när det handlar om villkor som endast är en aktieägare till nackdel. Ett annat problem som kan 

uppstå är att avtalslagens generalklausul endast skulle vara tillämplig på beslut av 

bolagsstämman och inte på bolagsordningen i sig.  

Den slutsats som jag kommer till i denna uppsats är att det teoretiskt finns en god möjlighet 

för aktieägare att jämka bolagsordningar enlig avtalslagens generalklausul men att denna 

möjlighet är långt större i fall där ägarförhållandet i bolaget är det samma som när det 

grundades. Det är också viktigt att omsättningsintresset som det gemensamma syftet bakom 

de båda lagarna gynnas av en sådan tillämpning. 
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Källförteckning 
 

Offentligt tryck 

Prop. 1973:93 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om konvertibla skuldebrev m. m. 

Prop. 1975:103 med förslag till ny aktiebolagslag. 

Prop. 1975/76:81 med förslag om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, m.m. 

Prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation. 
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