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Kurslitteratur: 
 
Aktuell lagtext 

Arnesdotter, Ingrid Företagets eget kapital, Studentlitteratur, senaste upplagan 

Dotevall, Rolf Samarbete i bolag, Norstedts Juridik, senaste upplagan 

Hemström, Carl Organisationernas rättsliga ställning, Norstedts Juridik, senaste 
upplagan 

Hemström, Carl Stiftelsernas rättsliga ställning – enligt 1994 års stiftelselag, 
Nordstedts Juridik, senaste upplagan 

Sandström, Torsten Svensk aktiebolagsrätt, Norstedts Juridik AB, senaste upplagen  

 
Material som tillhandahålls via LISAM.  
 
 
 
 
Frivillig litteratur som vi rekommenderar: 
 
Andersson, Jan Kapitalskyddet i aktiebolag, Jure Förlag,  

senaste upplagan 

Bergström, Clas och Aktiebolagets grundproblem, Nordstedts Juridik, senaste upplagan  
Samuelsson, Per 

Stattin, Daniel och  Introduktion till aktieägaravtal, Norstedts Juridik, senaste upplagan 
Svernlöv, Carl  

 

 

Vetenskapliga artiklar som berörs i undervisningen  
Almlöf, Hanna Om flexibelt beslutsfattande i aktiebolag, Ny Juridik 2014(4), s. 63–79. 

Andersson, Jan  Om lagstiftningstekniken kring behörighets- och befogenhetsöverskridande i 
ABL, särskilt om särskilda firmatecknare, Juridisk Tidskrift 2000–
2001 s. 761-772. 
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Andersson, Jan och Likhetsprincipen och generalklausulerna i Svernlöv, Carl (red)  
Pehrson, Lars  Aktiebolagslagens minoritetsskydd, s. 109–144, Stockholm   

Centre for Commercial Law, Iustus Förlag, Jure, Stockholm 2008  

Arvidsson, Niklas  Associationsrättens likhets- och likabehandlingsprinciper En analys i ljuset av 
NJA 2013 s. 1250, JT 2014/15 s. 263–275. 

Båvestam, Urban  Om bolagsstämmans ansvarsfrihetsbeslut i Bernitz, Kleineman, van der 
Sluijs och Munukka (reds) Festskrift till Lars Pehrson. Jure 2016. 

Östberg, Jessica Om aktieägares lojalitetsplikt, Svensk Juristtidning 2018, s. 265–303.  
 
 
 
Kommentar till kurslitteratur och frivillig litteratur.  

För denna kurs har vi valt en huvudbok per delområde. Det betyder att vi som kurslitteratur satt 
upp en bok för handelsbolag och enkla bolag, en för aktiebolag, en för stiftelser, en för 
föreningar och en för kapitalfrågor. Till en början kan det kännas som mycket att läsa med tanke 
på alla moment i kursen, men sätter du igång dag 1 med att bekanta dig med litteraturen så är det 
inga problem.  

Om du har möjlighet, rekommenderar vi dig att ta er an den associationsrättsliga 
kurslitteraturen i följande ordning: 

1) Samarbete i bolag 
2) Svensk aktiebolagsrätt 
3) Företagets eget kapital 
4) Organisationernas rättsliga ställning och stiftelsernas rättsliga ställning 

 

Därtill har vi upprättat en litteraturlista med frivillig litteratur. Om pengar inte hade varit ett 
problem hade vi gärna lagt flera av böckerna på litteraturlistan. (Notera att salstentan är en s.k. 
open books-tenta så du t.ex. medta denna, eller annan litteratur till tentasalen.) Följande finns att 
säga om de rekommenderade böckerna: 

• Bergström och Samuelssons bok Aktiebolagets grundproblem är utmärkt för att förstå 
hur aktiebolagslagen är uppbyggd och vilka skyddsintressen som tas till vara genom 
reglerna. Därför utgör den ett mycket gott komplement till Sandströms bok.  

• Anderssons bok om kapitalskydd är en klassiker och kan läsas parallellt med Arnesdotters 
bok. 

• Stattin och Svernlövs introduktion till aktieägaravtal bidrar med förståelse för de behov 
som främst finns för ägarledda verksamheter och där aktiebolagslagen inte tillhandahåller 
tillräckliga lösningar. Boken är till stor nytta för projektet om aktieägaravtal. Vi är därtill 
övertygande om att många av er i framtiden kommer att beröras av aktieägaravtal, kanske 
som rådgivare, kanske som parter.  

Avslutningsvis innehåller litteraturlistan ett antal vetenskapliga artiklar som på ett eller annat 
sätt berörs i samband med undervisningen. Artiklarna är inte kursfordran, men bidrar onekligen 
med spännande och berikande inslag i utvalda rättsfrågor. Hänvisningar till artiklar finner ni t.ex. i 
slutet av en föreläsning eller i instruktionerna till ett seminarium.   


