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Abstract	

For	the	purposes	of	this	thesis,	a	 joint	venture	 is	 formed	by	two	other	companies	owning	
another	company,	the	joint	venture	company,	in	equal	shares.	The	Swedish	Companies	Act	
(Sw.	Aktiebolagslagen),	which	forms	the	primary	source	of	Swedish	company	law,	assumes	
that	the	shareholders	can	be	divided	into	a	majority	and	a	minority	by	voting.	The	general	
rule	under	Swedish	company	law	is	that	the	minority	has	to	give	way	to	the	wishes	of	the	
majority,	 but	 this	 is	 simply	 not	 applicable	 to	 joint	 ventures.	 On	 the	 contrary,	 the	 joint	
venture	 parties	 own	 the	 joint	 venture	 in	 equal	 shares	 and	 appoint	 an	 equal	 number	 of	
directors	 to	 the	board	of	 joint	venture	company.	This	can	 result	 in	a	deadlock	 if	 the	 joint	
venture	parties	fail	to	reach	agreement.	The	main	topic	of	this	thesis	is	how	such	deadlocks	
can	be	resolved.		

Firstly,	 I	have	presented	and	evaluated	the	problems	associated	with	deadlocks	as	well	as	
the	 solutions	 currently	 available	 under	 Swedish	 law.	 As	 it	 turns	 out,	 the	 problems	 are	
numerous	 and	 the	 current	 solutions	 are	 insufficient.	 The	 second	 part	 of	 the	 thesis	 is	
devoted	to	presenting	tangible	and	functional	solutions.	The	solutions	identified	are	three-
fold:	 i)	 include	 appropriate	 provisions	 in	 the	 articles	 of	 association,	 ii)	 the	 shareholders	
enter	into	a	shareholders'	agreement,	and	iii)	amend	Swedish	legislation.	The	company,	or	
more	accurately	 the	 shareholders,	 can	apply	 the	 first	 two	 solutions	without	 the	need	 for	
any	 legislative	 amendments.	 However,	 the	 third	 solution	 can	 only	 be	 implemented	 once	
lawmakers	have	initiated	and	enacted	relevant	statutory	changes.		

Provisions	included	in	the	articles	of	association	and	in	a	shareholders'	agreement	can	solve	
the	issues	of	deadlocks.	In	order	to	add	some	perspective	to	potential	changes	to	Swedish	
law,	I	have	made	comparisons	with	US	and	Norwegian	law.	Based	on	these	comparisons,	it	
is	evident	that	legislation	can	be	amended	in	such	a	way	as	to	provide	effective	solutions	to	
deadlock	issues.	

Since	 legislation	 can	 provide	 effective	 solutions,	 for	 example	 by	 providing	 for	 an	 exit	 for	
private	 companies,	 there	 is	 no	 point	 forcing	 the	 joint	 venture	 parties	 to	 create	 new	
solutions	 to	 the	 same	 problems	 repeatedly,	 in	 the	 articles	 of	 association	 or	 in	 a	 share-
holders’	 agreement.	 My	 conclusion	 is	 that	 a	 more	 cost-efficient	 solution	 is	 to	 amend	
legislation	and	produce	a	solution	on	a	general	level.	There	are	multiple	solutions	to	dead-
lock	 issues	 and	 almost	 as	 many	 functional	 ways	 to	 amend	 the	 law	 with	 regard	 to	 the	
specific	need	of	joint	ventures.			
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DEL	1	–	INLEDNING	
 
	

“The	beginning	is	the	most	important	part	of	any	work.”1		
	
	

	 	

                                                
1	Platon,	Republic,	s.	193.	
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1.	Metodkapitel		
	
1.1	Bakgrund	och	syfte	
	
Joint	venture	 i	den	valda	definitionen	är	ett	samriskföretag	som	ägs	av	två	företag	till	 lika	
del.2	När	aktieägarna	är	oense	uppstår	en	konflikt	som	inte	kan	lösas	genom	omröstning.	I	
många	 fall	 är	 det	möjligt	 för	 parterna	 att	 nå	 en	 kompromiss,	men	 så	 är	 inte	 alltid	 fallet.		
Resultatet	kan	bli	att	besvärliga	låsningar	uppstår,	på	engelska	deadlock.	Den	svenska	aktie-
bolagslagen3	 är	 utformad	mot	 bakgrund	 av	 att	 det	 finns	majoritets-	 och	minoritetsägare	
och	med	huvudregeln	 att	minoriteten	 får	 stå	 tillbaka	 för	majoritetens	önskning,	men	när	
det	 inte	 finns	 någon	 majoritet	 eller	 minoritet,	 vad	 händer	 då?	 Svaret	 på	 den	 frågan	
behandlas	inte	särskilt	noggrant	i	aktiebolagslagen.	
	
Redan	på	70-talet	beskrev	amerikanska	Harold	Field	 fyra	 lösningar	på	deadlock;	 i)	exit	 för	
ena	 parten,	 ii)	 upplösning	 av	 bolaget,	 iii)	 tvistlösning	 i	 allmän	 domstol	 eller	 skiljedomstol	
samt	iv)	tillfällig	tie-breaking	director.4	Till	listan	kan	adderas;	v)	medlingsmekanismer	samt	
vi)	förlikningslösningar,	exempelvis	att	beslut	ska	fattas	på	en	högre	nivå	inom	bolag	och	på	
så	 sätt	 "gå	 över	 huvudet"	 på	 de	 ansvariga.5	 Av	 pedagogiska	 skäl	 behandlas	 i	 den	 här	
sammanställningen	 de	 olika	 lösningarna	 under	 två	 huvudkategorier,	 reviderad	 besluts-
process	och	reviderade	exitmöjligheter.6		
	
För	förutseende	och	juridiskt	kunniga	aktieägare	kan	det	här	problemet	till	viss	del	undvikas	
genom	 att	 på	 förhand	 i	 bolagsordning	 och/eller	 i	 aktieägaravtal	 bemöta	 frågan	 om	 hur	
eventuella	 deadlock-låsningar	 ska	 lösas	 om	 de	 uppkommer.	 För	 att	 bespara	 parterna	
sådana	preventiva	åtgärder	kan	det	diskuteras	om	det	finns	ett	behov	av	en	reformering	av	
den	dispositiva	rätten.	
	
50/50-bolag,	 som	 bolagstypen	 ibland	 kallas,	 är	 inte	 helt	 ovanliga	 och	 kan	 omfatta	 stora	
ekonomiska	 värden.	 Ett	 internationellt	 exempel	 är	 det	 joint	 venture	 som	 ingicks	 inför	
byggnationen	av	Öresundsförbindelsen	mellan	det	svenska	statligt	ägda	bolaget	Svedab	AB	
och	 det	 danska	 bolaget	 A/S	 Øresund.	 De	 två	 bolagen	 träffade	 den	 27	 januari	 1992	 ett	
konsortialavtal7	varigenom	Öresundsbrokonsortiet	bildades.		
	

                                                
2	 I	 överensstämmelse	 med	 definitionen	 från	 Svenska	 Akademins	 ordbok	 "företag	 som	 ägs	
gemensamt	av	två	företag,	gemensamt	företag,	samriskföretag"	förutom	att	definitionen	i	den	här	
uppsatsen	adderar	ett	krav	på	lika	ägande.	
3	Aktiebolagslag	(2005:551).	
4	D.	Field,	Resolving	Shareholder	Disputes	and	Breaking	Deadlocks	in	the	Close	Corporation,	s.	985.	
5	 Wolf,	 The	 Law	 and	 Practice	 of	 Shareholders'	 Agreements	 in	 National	 and	 International	 Joint	
Ventures,	s.	318.	
6	Den	reviderade	beslutsprocessen	omfattar	iv)	tillfällig	tie-breaking	director,	v)	medlingsmekanismer	
samt	vi)	förlikningslösningar	och	till	exitmöjligheter	klassas	i)	exit	för	ena	parten	inklusive	att	en	part	
köper	ut	den	andra	och	 ii)	upplösning	av	bolaget.	Vad	avser	 iii)	 tvistlösning	 i	allmän	domstol	eller	 i	
skiljedomstol	kommer	lösningen	i	huvudsak	lämnas	utanför	den	här	framställningen.		
7	Termen	konsortialavtal	användes	mer	frekvent	tidigare	men	är	nu	i	princip	ersatt	av	det	mer	eller	
mindre	synonyma	begreppet	aktieägaravtal.	För	en	detaljerad	genomgång	av	terminologin	hänvisas	
till	Arvidsson,	Aktieägaravtal,	s.	63	ff.		
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Det	är	något	spännande	med	den	här	problematiken,	och	de	frågetecken	som	fortfarande	
finns	inom	området.	Därför	har	jag	dedikerat	min	examensuppsats	till	joint	ventures.	Syftet	
är	 tredelat	 och	 består	 av	 i)	 att	 analysera	 och	 utvärdera	 gällande	 rätt,	 ii)	 att	 fastställa	
gällande	rätt	avseende	den	dispositiva	rätten,	samt	vilka	modifieringar	som	kan	genomföras	
i	bolagsordning	och	aktieägaravtal,	iii)	samt	att	diskutera	och	utreda	eventuella	möjligheter	
till	förbättrande	åtgärder	av	den	svenska	rätten.			
	
Målgruppen	för	uppsatsen	är	i	huvudsak	yrkesverksamma	jurister	inom	bolagsrätt.	Genom	
att	på	ett	heltäckande	sätt	behandla	problemet	med	låsningar	i	joint	ventures	och	vad	det	
finns	för	lösningar,	både	sådana	som	parterna	själva	kan	ta	till	och	sådana	som	lagstiftaren	
kan	fundera	vidare	på,	ämnar	den	här	uppsatsen	till	att	utgöra	en	användbar	grund	för	alla	
jurister	som	kommer	i	kontakt	med	joint	ventures	inom	ramen	för	sitt	arbete.		
	
1.2.	Ämnet	och	dess	precisering		

Definitionen	 av	 begreppet	 joint	 ventures	 som	 fastställdes	 i	 inledningen,	 det	 vill	 säga	 ett	
samriskföretag	 där	 två	 ägarbolag	 har	 lika	 stor	 andel	 i	 joint	 venture-bolaget,	 utgör	 en	
avgränsning	 i	 sig.	 I	 uppsatsen	 kommer	 endast	 joint	 ventures	 i	 sin	 fastställda	 definition	
behandlas	och	således	inte	samriskföretag	med	fler	än	två	aktieägare	eller	aktieägare	som	
äger	 olika	 stor	 andel	 i	 bolaget.	 När	 frågor	 om	 exitmöjligheter	 och	 inlösen	 av	 aktier	
uppkommer	följer	frågor	om	värdering.	Värdering	av	onoterade	aktier	är	en	frågeställning	
omfattande	nog	för	en	egen	examensuppsats	och	kommer	därför	i	största	möjliga	mån	att	
avgränsas	från	den	här	uppsatsen.	
	
I	ett	inledande	skede	är	min	tes	att	den	svenska	aktiebolagslagen	har	utvecklingspotential.	
Arbetets	fortskridande	får	utvisa	om	det	behövs	en	revidering	av	den	svenska	lagstiftningen	
eller	om	det	tvärtom	visar	sig	att	lagen	i	sin	nuvarande	utformning	väl	beaktar	den	särskilda	
problematik	som	hänför	sig	till	joint	ventures.	
	
1.3.	Metod	och	material	

Den	 valda	 metoden	 är	 rättsanalytisk	 metod.	 Rättsanalytisk	 metod	 inryms	 under	 den	
traditionella	 rättsdogmatiska	 metoden.8	 Utöver	 att	 fastställa	 gällande	 rätt	 kommer	 en	
fortsatt	 diskussion	 föras	 med	 avstamp	 i	 den	 gällande	 rätten,	 där	 rättens	 nuvarande	
utformning	 samt	 behovet	 av	 eventuella	 förändringar	 kommer	 analyseras.	 Analysen	
omfattar	 en	 kritisk	 granskning	 av	 rättsläget	 och	 inbegriper	 resonemang	 av	 effekterna	 av	
olika	 lösningar.	 Argument	 och	 värderingar	 kan	 i	 vissa	 fall	 hämtas	 utanför	 vad	 som	
traditionellt	 benämns	 som	 gällande	 rätt	 och	 ta	 intryck	 av	 samhällsklimatet.	 Utöver	 den	
rättsanalytiska	 metoden	 görs	 komparativa	 utblickar	 samt	 vissa	 analyser	 ur	 ett	 rätts-
ekonomiskt	perspektiv.		
	
En	 komparativ	 utblick	 görs	 mot	 den	 norska	 och	 amerikanska	 rätten	 vad	 avser	 fråge-
ställningen	 om	 hur	 väl	 den	 svenska	 rätten	 löser	 problematiken	 för	 joint	 ventures.	 Rätts-

                                                
8	 Sandgren,	 Är	 rättsdogmatiken	 dogmatisk?	 S.	 656.	 Sandgren	 förespråkar	 den	 rättsanalytiska	
metoden	och	menar	att	det	är	en	 lämpligare	benämning	på	den	rättsvetenskap	som	ofta	benämns	
som	rättsdogmatisk.		
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ordningarna	 är	 valda	 på	 grund	 av	 de	 olika	 förhållningssätt	 länderna	 har	 mot	 besluts-
processer	 och	 exitmöjligheter	 i	 aktiebolag.9	 Genom	 en	 internationell	 utblick	 är	målet	 att	
tydligare	 se	 vilka	 lösningar	 som	 fungerar	 och	 vilka	 som	 är	mindre	 lyckade	 och	 på	 så	 sätt	
utvärdera	 den	 svenska	 modellen.	 De	 utländska	 rättsordningarna	 är	 således	 föremål	 för	
både	 problemdiskussion	 och	lösningsförslag	 varför	 rättsordningarna	 har	 undersökts	
omsorgsfullt.10		
	
Uppsatsen	innehåller	vissa	rättsekonomiska	inslag,	främst	i	förhållande	till	tanken	att	aktie-
bolagslagen	utgör	ett	standardkontrakt.	Anledningen	är	att	anpassa	metoden	efter	ämnets	
karaktär.	Syftet	med	aktiebolag	och	joint	ventures	är	huvudsakligen	att	bedriva	ekonomisk	
verksamhet.	 Ändamålet	 med	 aktiebolaget	 som	 bolagsform	 är	 att	 underlätta	 och	 främja	
näringsverksamhet,	 vilket	 i	 förlängningen	 bidrar	 till	 största	 möjliga	 samhällsnytta.11	 Med	
ändamålet	 i	 bakhuvudet	 är	det	naturligt	 att	 använda	 rättsekonomiska	 inslag,	 utan	att	 för	
den	sakens	skull	använda	sig	av	en	rättsekonomisk	metod.		
	
Rättsekonomi	 består	 av	 att	 se,	 tolka	 och	 bedöma	 juridiken	 med	 hjälp	 av	 national-
ekonomiska	 analyser.12	 Flertalet	 rättsekonomiska	 teorier	 tar	 sin	 utgångspunkt	 i	 att	
människan	är	en	ekonomiskt	rationell	varelse,	vilket	på	senare	tid	har	blivit	kraftigt	ifråga-
satt.	För	att	bättre	ta	tillvara	på	den	forskning	som	gjorts	 inom	beteendevetenskapen	har	
en	 gren	 inom	 rättsekonomin	 utvecklats	 som	 ofta	 benämns	 som	 behavioristisk	 rätts-
ekonomi.13	 När	 rättsekonomiska	 teorier	 appliceras	 inom	 ramen	 för	 den	 här	 uppsatsen	
kommer	behavioristisk	rättsekonomi	tillämpas.	
	
1.4.	Disposition	

För	att	ge	läsaren	en	överblick	av	problematiken	med	joint	ventures	kommer	inledningsvis	
aktiebolagslagens	 förhållande	 till	 joint	 ventures	behandlas.	 Innehållet	 i	 del	 två	 (låsningar)	
består	av	en	kort	genomgång	av	perspektivet	att	den	svenska	aktiebolagsrätten	utgör	ett	
standardavtal.	Därutöver	kommer	 två	huvudsakliga	delar	av	 låsningarna	belysas,	närmare	
bestämt	beslutsprocessen	och	exitmöjligheter	vid	deadlock.	Först	när	låsningarna	har	klar-
lagts	kan	de	tre	frågeställningarna	behandlas	i	del	tre.		
	
Del	tre	(lösningar)	behandlar	 inledningsvis	 i	vilken	utsträckning	aktieägarna	själva	kan	lösa	
problematiken	 genom	 reglering	 i	 bolagsordningen	 och	 i	 aktieägaravtal.	 Därefter	 görs	 en	
komparativ	 utblick	 mot	 amerikansk	 och	 norsk	 rätt.	 Efter	 den	 komparativa	 utblicken	 ut-
värderas	den	inledningsvis	uppställda	tesen,	huruvida	den	svenska	lagen	behöver	revideras	
för	att	anpassas	till	joint	ventures.	Uppsatsen	avslutas	med	ett	sammanfattande	kapitel.	
	
	
                                                
9	Det	 ska	dock	 inte	 förnekas	att	 språkens	 tillgänglighet	 för	en	svensk	och	engelskspråkig	 författare	
givetvis	även	inverkat	på	valet.	
10	Jmf.	Strömholm	som	noterar	att	omfattningen	av	den	komparativa	utblicken	måste	korrespondera	
med	 det	 syfte	 jämförelsen	 ska	 uppfylla.	 Strömholm,	 Användning	 av	 utländskt	 material	 i	juridiska	
monografier,	s.	252.	
11	T.ex.	Almlöf,	Bolagsorganens	reglering	och	dess	ändamålsenlighet,	s.	103.	
12	Almlöf,	Bolagsorganens	reglering	och	dess	ändamålsenlighet,	s.	72.		
13	Almlöf,	Bolagsorganens	reglering	och	dess	ändamålsenlighet,	s.	81.	
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DEL	2	–	LÅSNINGAR	
 

	
När	två	olika	parter	vill	ta	olika	beslut	i	ett	gemensamt	bolag	kan	det	av	naturliga	skäl	

uppstå	besvärliga	låsningar.	Problematiken	kommer	belysas	ur	perspektivet	att	den	svenska	
aktiebolagsrätten	utgör	ett	standardavtal	och	två	huvudsakliga	delar	av	låsningarna	

kommer	belysas;	beslutsprocessen	och	exitmöjligheter	vid	deadlock.	
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2.	Svenska	aktiebolagslagen	i	förhållande	till	joint	ventures		

2.1.	Standardavtalsmodellen	

Med	 ett	 rättsekonomiskt	 perspektiv	 kan	 den	 aktiebolagsrättsliga	 lagstiftningen,	 eller	
närmare	 bestämt	 gällande	 rätt	 inom	 området,	 beskrivas	 som	 ett	 standardavtal	 med	 två	
centrala	utgångspunkter.14	För	det	första	är	målsättningen	att	gällande	rätt	ska	spegla	det	
avtalsinnehåll	som	parterna	hade	avtalat	om	de	hade	haft	fullständig	information,	övervägt	
frågan	 noggrant,	 samt	 transaktionskostnader	 saknades.15	 Ett	 sådant	 perfekt	 och	 rent	
teoretiskt	kontrakt	har	ibland	kallats	för	metakontrakt.16	För	det	andra	ska	lagstiftningen	så	
långt	som	möjligt	vara	dispositiv	 för	att	parterna	ska	kunna	välja	en	skräddarsydd	 lösning	
som	är	mer	ekonomiskt	gynnsam	för	dem.17	För	att	lagstiftningen	ska	motsvara	kraven	som	
uppställs	enligt	 standardavtalsmodellen	bör	den	utformas	så	att	den	så	 långt	 som	möjligt	
svarar	mot	den	idealiserade	metakontraktsteorin.	Det	innebär	att	även	osannolika	och	svår-
förutsägbara	 problem,	 som	 parterna	 vanligtvis	 inte	 reglerar	 sinsemellan,	 bör	 behandlas	 i	
lagstiftningen.18				

En	 intressant	 aspekt	 att	 ta	 hänsyn	 till	 är	 att	 det	 finns	 vitt	 skilda	 aktiebolag,	 och	 att	 olika	
aktiebolag	fungerar	på	olika	sätt	och	har	olika	behov.	Dessutom	förändras	bolagens	storlek	
och	ägande	ofta	över	tid.	Det	är	omöjligt	för	lagstiftaren	att	ta	hänsyn	till	alla	typer	av	aktie-
bolags	specifika	behov	och	önskemål,	varför	det	är	nödvändigt	att	lämna	ett	stort	mått	av	
flexibilitet	i	lagstiftningen.19	För	att	så	många	som	möjligt	ska	kunna	ta	del	av	den	kostnads-
besparing	 som	 en	 tillämpning	 av	 den	 dispositiva	 rätten	 innebär	 är	 det	 lämpligt	 att	 lag-
stiftningen	i	första	hand	är	anpassad	efter	majoriteten	aktiebolag.	En	annan	utgångspunkt	
är	att	kostnaden	för	att	modifiera	rätten	lämpligen	bör	placeras	på	de	bolag	som	har	råd	att	
bära	den,	 vilket	ofta	 anses	 vara	de	publika	bolagen.20	Med	ett	 sådant	 synsätt	 är	 det	mer	
passande	att	anpassa	lagen	efter	de	små	privata	bolagen	och	möjliggöra	modifieringar	som	
kan	 genomföras	 av	 de	 publika	 bolagen.	 Almlöf	 förespråkar	 en	 ”anpassad	 grad	 av	
generalisering”	där	lagstiftaren	bör	ta	särskild	hänsyn	till	de	särdrag	som	finns	för	ägarledda	
bolag	i	kontrast	till	de	bolag	som	har	ett	spritt	ägande.21		

Standardavtalsmodellen	är	generellt	accepterad	i	svensk	doktrin,	men	frågan	hur	väl	aktie-
bolagslagen	och	gällande	rätt	faktiskt	uppnår	målbilden	är	alltjämt	aktuell.22	I	avsnitt	2.2	till	
2.3	 behandlas	 hur	 väl	 aktiebolagslagens	 reglering	 stämmer	 överens	 med	 standardavtals-
modellen	ur	två	huvudsakliga	perspektiv;	beslutsprocess	samt	exitmöjligheter.	

                                                
14	T.ex.	Andersson,	Kapitalskyddet	i	aktiebolag,	s.	52,	SOU	2008:49,	s.	12	f.,	s.	84	samt	s.	112	f.	och	
SOU	2009:34,	s.	153	f.	
15	T.ex.	Easterbrook	&	Fischer,	The	Corporate	Contract,	s.	1416	ff.	
16	Almlöf,	Bolagsorganens	reglering	och	dess	ändamålsenlighet,	s.	114.	
17	Gordon,	The	Mandatory	Structure	of	Corporate	Law,	s.	1550	f.	
18	Almlöf,	Bolagsorganens	reglering	och	dess	ändamålsenlighet,	s.	156.	
19	Almlöf,	Bolagsorganens	reglering	och	dess	ändamålsenlighet,	s.	115.	
20	Jmf.	Almlöf,	Bolagsorganens	reglering	och	dess	ändamålsenlighet,	s.	115.	
21	Almlöf,	Bolagsorganens	reglering	och	dess	ändamålsenlighet,	s.	156.	Joint	ventures	med	sina	två	
ägarbolag	som	har	avgörande	inflytande	både	på	stämman	och	i	styrelsen	faller	inom	definitionen	av	
ägarledda	bolag.	
22	 Se	 t.ex.	 kritiken	 i	Andersson,	Kapitalskyddet	 i	 aktiebolag,	 s.	 52	av	utredarens	motivering	av	den	
nuvarande	ordningen	i	aktiebolagslagen	i	SOU	2009:34. 
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2.2.	Beslutsprocess	

2.2.1.	Bolagstämman	

Vid	 bolagsstämman	utövar	 aktieägarna	 sin	 rätt	 att	 besluta	 i	 bolagets	 angelägenheter	 och	
beslutsordningen	 är	 därför	 av	 stor	 betydelse.	 Huvudregeln	 i	 aktiebolagslagen	 är	 absolut	
majoritet	 och	 framgår	 av	 7	 kap.	 40	 §,	 där	 den	 mening	 som	 har	 fått	 mer	 än	 hälften	 av	
rösterna	vinner	företräde.	Vid	lika	röstetal	har	ordförande	utslagsröst.	Av	7	kap.	30	§	fram-
går	 att	 ordföranden	 vid	 bolagsstämman	 utses	 av	 stämman	 om	 inte	 annat	 föreskrivs	 i	
bolagsordningen.	Avseende	personval	avgörs	lika	röstetal	med	lottens	hjälp	enligt	7	kap.	41	
§.	För	vissa	bolagsrättsliga	frågor	har	absolut	majoritet	inte	ansetts	tillräcklig,	utan	särskilt	
kvalificerad	majoritet	har	föreskrivits	i	aktiebolagslagen.23		

För	 joint	ventures	är	nackdelarna	uppenbara.	 Ingen	av	aktieägarna	kommer	ensam	att	nå	
den	majoritet	som	krävs	enligt	7	kap.	40	§,	utan	vid	oenighet	avgör	ordförandes	röst.	För	
det	 fall	 aktieägarna	 inte	kan	enas	om	ordförande	på	 stämman,	antingen	på	plats	eller	på	
förhand	i	bolagsordningen,	avgörs	ordföranderollen,	 inklusive	dess	utslagsröst	 i	stämmans	
samtliga	 frågor,	 genom	 lottning.	 Det	 är	 alltså	 slumpen	 som	 avgör	 vem	 som	 får	
bestämmande	 inflytande	 på	 bolagsstämman.	 Det	 ska	 tilläggas	 att	 val	 av	 styrelse	 görs	 av	
bolagsstämman	enligt	8	kap.	8	§.	Vid	oenighet	avgörs	därför	även	tillsättande	av	styrelsen	
med	lottens	hjälp,	enligt	7	kap.	41	§.	

I	frågor	som	kräver	kvalificerad	majoritet	räcker	inte	en	av	aktieägarnas	röst	i	kombination	
med	 ordförandens	 utslagsröst,	 utan	 de	 två	 ägarna	måste	 enas.	 I	 extremfallet,	 när	 aktie-
ägarna	 inte	 når	 en	 gemensam	 lösning,	 uppkommer	 en	 deadlock-låsning.	 För	 vissa	 frågor,	
exempelvis	 om	 en	 aktieägare	 föreslår	 en	 minskning	 av	 aktiekapitalet,	 löses	 låsningen	
genom	att	förslaget	helt	enkelt	inte	kan	genomföras.	Ett	problem	som	särskilt	bör	noteras	
är	att	det	 ibland	kan	vara	förödande	om	ett	förslag	 inte	kan	genomföras,	till	exempel	vad	
avser	kapitalanskaffning.	En	låsning	i	bolagsstämman	är	särskilt	problematisk	i	obligatoriska	
frågor	där	bolagsstämman	 rent	 faktiskt	måste	komma	 till	beslut.	Ett	exempel	är	om	det	 i	
bolagsordningen	 föreskrivs	 att	 fastställande	 av	 resultat-	 och	 balansräkning	 kräver	
kvalificerad	majoritet.24	 I	 en	 sådan	 situation	 tvingas	 aktieägarna	 enas	 för	 att	 kunna	 fast-
ställa	räkenskaperna	och	uppfylla	det	krav	som	uppställs	i	7	kap.	11	§.		
	
Vid	 extrema	 låsningar	 mellan	 aktieägarna	 kan	 samäganderättslagen25	 aktualiseras.26	 1	 §	
samäganderättslagen	behandlas	 lagens	 tillämpningsområde	 som	omfattar	 samägda	 aktie-
bolag.	 Av	 3	 §	 framgår	 att	 rätten	 på	 ansökan	 av	 delägare	 kan	 förordna	 om	 en	 god	 man	
alternativt	enligt	6	§	upplösa	gemenskapen	genom	försäljning	på	offentlig	auktion.	Det	ska	
dock	noteras	att	6	§	är	dispositiv	och	parterna	har	möjlighet	att	avtala	om	andra	metoder.	
Det	 ska	 vidare	 noteras	 att	 samäganderättslagen	 inte	 är	 tillämplig	 på	 den	 egendoms-
gemenskap	som	uppkommer	 i	bolag,	19	§.	Det	betyder	att	om	samarbetet	mellan	ägarna	

                                                
23	 Ex.	 7	 kap.	 42	 §	 aktiebolagslagen	 som	 föreskriver	 två	 tredjedelars	 majoritet	 för	 ändring	 av	
bolagsordningen.	Till	det	 ska	 tilläggas	att	 för	vissa	ändringar	 som	 föreskrivs	 i	7	kap.	43	§	krävs	nio	
tiondelar	av	det	totala	antalet	rösterna	och	att	samtliga	närvarande	aktieägare	röstar	för	beslutet.		
24	Att	en	sådan	disposition	är	möjlig	följer	av	7	kap.	40	§	2	st.	aktiebolagslagen.	
25	Lag	(1904:48)	om	samäganderätt.	
26	Roos,	Röst	och	rösträtt,	s.	120. 
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utgör	ett	enkelt	bolag	gäller	bolagslagens27	regler	om	likvidation	och	upplösning,	men	om	
ett	enkelt	bolag	inte	föreligger	gäller	reglerna	i	samäganderättslagen.28		
	
2.2.2.	Styrelsen		

Styrelsens	beslutsmajoritet	 regleras	 i	8	kap.	22	§	aktiebolagslagen.	Precis	 som	 för	bolags-
stämman	krävs	mer	än	hälften	av	rösterna	för	att	styrelsen	ska	kunna	fatta	ett	beslut.	Vid	
lika	 röstetal	 har	 ordföranden	 utslagsröst.	 Utöver	 det	 bör	 reglerna	 om	 styrelsens	 beslut-
förhet	 i	 8	 kap.	 21	 §	 noteras,	 styrelsen	 är	 bara	 beslutför	 om	 mer	 än	 hälften	 av	
styrelseledamöterna	är	närvarande.		

Både	 bestämmelsen	 om	 styrelsens	 beslutförhet	 och	 majoritetskrav	 är	 emellertid	 semi-
dispositiva.	 Det	 är	 möjligt	 att	 i	 bolagsordningen	 föreskriva	 att	 ett	 högre	 antal	 styrelse-
ledamöter	ska	krävas	för	beslutförhet	och	att	en	särskild	beslutsmajoritet	ska	gälla.		

Precis	 som	 för	 bolagsstämman	 finns	 det	 vissa	 obligatoriska	 frågor	 där	 styrelsen	 måste	
komma	till	beslut,	exempelvis	måste	styrelsen	enas	om	att	underteckna	årsredovisningen.	I	
affärsrelaterade	frågor	finns	ofta	en	stark	lojalitet	från	den	enskilda	styrelseledamoten	i	för-
hållande	 till	 den	 aktieägare	 som	 har	 nominerat	 ledamoten.29	 För	 obligatoriska	 frågor,	
särskilt	 där	 styrelsen	 riskerar	 straffrättsliga	 påföljder,	 lyckas	 styrelsen	 som	 regel	 ändå	
komma	till	beslut.	Förutom	i	frågor	med	straffrättsligt	ansvar	kan	dock	låsningarna	vara	lika	
stora	 i	 styrelsen	 som	 på	 bolagsstämman	 eftersom	 det	 ofta	 är	 samma	 personer	 som	
representerar	ägarbolagen	vid	bolagsstämman	som	även	väljs	in	i	styrelsen.		

2.3.	Exitmöjligheter	
 
2.3.1	Den	aktiebolagsrättsliga	regleringen	

Inledningsvis	ska	noteras	att	det	 finns	två	särskilt	problematiska	aspekter	vad	avser	aktie-
ägarnas	exitmöjligheter	ur	privata	bolag.	För	det	 första	 finns	det	en	risk	att	aktien	är	svår	
att	 avyttra.	 För	 det	 andra	 kan	 en	 utomståendes	 inträde	 i	 bolagets	 ägarkrets	 rubba	 den	
ursprungliga	 balansen	 bland	 ägarna	 och	 ge	 upphov	 till	 nya	motsättningar.	 Joint	 ventures	
grundas	 ofta	 av	 bolag	 som	 noggrant	 har	 valt	 att	 samarbeta	 med	 varandra	 baserat	 på	
kompetens,	erfarenhet,	och	gemensamma	värderingar.	En	försäljning	från	ena	partens	sida	
till	en	utomstående	kan	därför	bli	förödande.		
	
Aktiens	fria	överlåtbarhet	är	en	av	grundpelarna	i	svensk	aktiebolagsrätt	och	framgår	av	4	
kap.	7	§	aktiebolagslagen.	Principen	är	grundad	 i	en	 syn	på	aktieinnehav	 som	en	 form	av	
kapitalförvaltning	och	utgår	från	att	ägarkretsen	inte	har	alltför	stor	påverkan	på	bolagets	

                                                
27	Lag	(1980:1102)	om	handelsbolag	och	enkla	bolag.	
28	 Dotevall,	 Samarbete	 i	 bolag,	 s.	 128.	 Mer	 om	 när	 ett	 enkelt	 bolag	 anses	 föreligga	 mellan	
aktieägarna	i	avsnitt	2.3.2.		
29	Det	bör	noteras	att	styrelsen	har	en	omfattande	lojalitetsplikt	mot	bolaget.	Däremot	har	styrelsen	
ingen	 aktiebolagsrättslig	 lojalitetsplikt	 mot	 individuella	 aktieägare,	 även	 om	 en	 sådan	 kan	
uppkomma	i	särskilda	situationer.	 I	så	 fall	grundas	dock	 inte	 lojalitetsplikten	på	den	bolagsrättsliga	
lojalitetsplikten,	 utan	 snarare	 på	 allmänna	 sysslomannaregler.	 Östberg,	 Styrelseledamöters	
lojalitetsplikt,	 s.	 139	 f.	 Ur	 ett	 bolagsrättsligt	 perspektiv,	 måste	 därför	 styrelsen	 vid	 motsättningar	
mellan	en	enskild	aktieägares	och	bolagets	intressen	sätta	bolaget	först.		
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rörelse.	 För	 joint	 ventures	 och	 andra	 bolag	 med	 ett	 fåtal	 ägare	 stämmer	 inte	 utgångs-
punkten	och	då	 kan	principen	om	aktiens	 fria	 överlåtbarhet	 tyckas	märklig.30	Aktieägares	
frihet	att	avyttra	sina	andelar	är	oproblematisk	i	noterade	bolag,	i	själva	verket	är	den	fria	
överlåtbarheten	 en	 förutsättning	 för	 noterade	 bolag.	 I	 privata	 bolag	 är	 dock	 situationen	
ofta	 en	 annan,	 på	 grund	 av	 bristande	 efterfrågan,	 vilket	 gör	 att	 aktien	 saknar	 egentligt	
värde	på	marknaden.31	
	
Huvudregeln	 om	 fri	 överlåtbarhet	 har	 dock	 undantag.	 Dels	 är	 det	 möjligt	 att	 i	 bolags-
ordningen	föreskriva	om	samtyckesförbehåll,	förköpsförbehåll	samt	hembudsförbehåll	och	
dels	följer	andra	undantag	av	lag,	till	exempel	förbudet	för	bolag	att	förvärva	egna	aktier	i	
19	 kap.	 4	 §	 aktiebolagslagen.	 Ingen	 av	 de	 tillåtna	 begränsningarna	 i	 bolagsordningen	 gör	
det	möjligt	för	bolaget	eller	de	andra	aktieägarna	att	tvinga	en	aktieägare	som	vill	sälja	sina	
aktier	att	behålla	sin	andel	i	bolaget.	Förbehållen	medför	endast	en	chans	att	påverka	vem	
som	förvärvar	aktierna	i	överlåtarens	ställe.	
	
Som	 ett	 minoritetsskydd	 finns	 det	 i	 29	 kap.	 4	 §	 aktiebolagslagen	 en	 bestämmelse	 om	
inlösenskyldighet	 vid	 långvarigt	 och	 djupgående	 förtyck.32	 För	 att	 bestämmelsen	 ska	
aktualiseras	krävs	även	att	aktieägaren	har	gjort	sig	skyldig	till	skadeståndsansvar	enligt	29	
kap.	 3	 §	 och	 att	 det	 är	 motiverat	 med	 hänsyn	 till	 faran	 för	 fortsatt	 missbruk	 och	
förhållandena	 i	 övrigt.	 I	 25	 kap.	 21–23	 §§	 finns	 bestämmelser	 om	 tvångslikvidation	 och	
inlösen	på	grund	av	majoritetsmissbruk.	 Talan	väcks	 i	 domstol	och	domstolen	kan	om	en	
aktieägare	uppsåtligt	har	medverkat	till	överträdelse	av	aktiebolagslagen,	årsredovisnings-
lagen	 eller	 bolagsordningen	 och	 det	 finns	 särskilda	 skäl	 besluta	 om	 att	 bolaget	 ska	 gå	 i	
likvidation.	 I	 vissa	 fall	 kan	 bolaget	 istället	 åläggas	 att	 lösa	 ut	 kärandens	 aktier,	 men	 det	
förutsätter	att	bolagets	eget	kapital,	beräknat	enligt	25	kap.	14	§,	efter	 inlösen	inte	skulle	
understiga	 hälften	 av	 det	 registrerade	 aktiekapitalet.	 Eftersom	 det	 inte	 finns	 någon	
majoritet	eller	minoritet	i	joint	ventures	är	bestämmelserna	inte	tillämpliga	och	öppnar	inte	
upp	för	en	lösning	av	deadlock.	
	
Regeln	om	aktiens	fria	överlåtbarhet	i	4	kap.	7	§	fungerar	inte	i	praktiken	för	privata	bolag,	
vilket	 gör	 att	 aktiebolagslagen	 saknar	 funktionella	 regler	 för	 aktieägares	 exitmöjlighet	 ur	
joint	 ventures.	 Huvudregeln	 om	 aktiens	 fria	 överlåtbarhet	 står	 i	 princip	 obestridd	 och	 en	
aktieägare	 som	 inte	 har	 ekonomiska	 förutsättningar	 att	 köpa	 ut	 sin	 delägare,	 eller	 med	
hjälp	 av	 samtyckesförbehållet	 (om	 ett	 sådant	 finns	 inskrivet	 i	 bolagsordningen)	 utpeka	
lämplig	förvärvare,	kan	få	finna	sig	i	att	dela	bolag	med	någon	helt	olämplig	för	företagets	
styrning.	
	
En	 fråga	 som	 aktualiseras	 i	 sammanhanget	 är	 om	 en	 aktieägare	 kan	 köpa	 ut	 den	 andra	
aktieägaren	med	bolagets	medel.	För	en	aktieägare	med	begränsad	personlig	ekonomi	men	
en	stark	tillit	till	bolaget	vore	det	en	förmånlig	lösning.	Som	tidigare	noterats	är	dock	bolags	
förvärv	av	egna	aktier	förbjudet	i	svensk	rätt	förutom	i	vissa	undantagssituationer	som	inte	
aktualiseras	för	joint	ventures,	19	kap.	4	§.	Vidare	är	det	på	grund	av	förvärvslåneförbudet	i	
21	kap.	5	§	 inte	möjligt	 för	en	aktieägare	att	 köpa	ut	den	andra	aktieägaren	med	pengar	

                                                
30	Hessius	&	Graner,	Överlåtelsebegränsningar	för	aktier,	s.	8	f.		
31	Stattin,	Company	Law	Reform	och	Aktiebolagskommittén,	s.	134.		
32	Sandström,	Svensk	aktiebolagsrätt,	s.	214.	
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som	lånats	från	bolaget.	Däremot	är	det	möjligt	att	lösa	in	den	ena	partens	aktier	genom	en	
minskning	av	aktiekapitalet	enligt	20	kapitlet.	Minskning	av	aktiekapitalet	utgör	en	värde-
överföring	enligt	17	kap.	1	§.	En	sådan	åtgärd	kräver	enligt	17	kap.	3	§	1	st.	täckning	för	det	
bundna	egna	kapitalet.	Vidare	ska	en	 försvarlighetsprövning	göras	enligt	17	kap.	3	§	2	 st.	
För	ett	bolag	som	har	fritt	eget	kapital	är	det	möjligt	att	lösa	in	aktierna	till	den	part	som	vill	
lämna,	men	det	är	alltså	inte	möjligt	för	bolaget	att	lösa	in	aktier	om	det	saknas	täckning	för	
det	bundna	egna	kapitalet	eller	om	det	ar	oförsvarligt	enligt	17	kap.	3	§	2	st.	aktiebolags-
lagen.	
	
2.3.2.	Regleringen	kring	enkla	bolag	

Ytterligare	 en	 aspekt	 som	påverkar	 exitmöjligheterna	 ur	 ett	 joint	 venture	 är	 reglerna	 om	
enkla	bolag.	 I	1	kap.	3	§	bolagslagen	föreskrivs	att	ett	enkelt	bolag	föreligger	om	två	eller	
flera	har	avtalat	att	utöva	verksamhet	i	bolag	utan	att	handelsbolag	föreligger.	 I	praktiken	
tolkas	 det	 som	 att	 tre	 rekvisit	 ska	 vara	 uppfyllda	 för	 att	 ett	 enkelt	 bolag	 ska	 föreligga,	
nämligen	 i)	 ett	 avtal,	 ii)	med	 ett	 gemensamt	 syfte	 som	 iii)	 parterna	 ska	 samverka	 för	 att	
uppnå.33	När	parterna	har	ingått	ett	aktieägaravtal	är	rekvisiten	för	enkelt	bolag	ofta,	men	
inte	 alltid,	 uppfyllda.34	 Ett	 enkelt	 bolag	 kan	 dock	 uppstå	 även	 om	 ägarna	 till	 ett	 joint	
venture	inte	har	ingått	ett	skriftligt	aktieägaravtal.	Rekvisiten	för	enkla	bolag	innehåller	inte	
något	formkrav,	utan	avtalet	kan	ingås	muntligt	och	ett	underförstått	gemensamt	syfte	och	
samverkansmål	kan	därmed	konstituera	ett	enkelt	bolag.35		

För	 det	 fall	 ett	 enkelt	 bolag	 föreligger	 aktualiseras	 reglerna	 i	 4	 kapitlet	 i	 bolagslagen,	
inklusive	hänvisningen	 i	4	kap.	7	§	till	 reglerna	om	bolagets	 likvidation	och	uppsägning	 i	2	
kapitlet.	Mest	 intressant	är	att	avtal	som	träffats	på	obestämd	tid	kan	sägas	upp	med	sex	
månaders	 uppsägningstid	 enligt	 2	 kap.	 24	 §	 samt	 att	 alla	 bolagsavtal	 kan	 sägas	 upp	med	
omedelbar	 verkan	 om	 en	 bolagsman	 väsentligt	 åsidosätter	 sina	 skyldigheter	 eller	 det	
annars	finns	en	viktig	grund	enligt	2	kap.	25	§.36		

Svernlöv	konstruerade	i	sin	bok	om	internationella	joint	ventures	ett	målande	exempel	på	
vad	som	kan	utgöra	en	viktig	grund	enligt	bolagslagen:	

"Som	 exempel	 kan	 nämnas	 det	 samrisksavtal	 som	 ingicks	 mellan	 ett	 väster-
ländskt	 företag	 och	 en	 sovjetisk	 utrikeshandelsorganisation	 om	 utvinning	 och	
försäljning	 av	 smaragder.	 Smaragderna	 var	 en	 biprodukt	 vid	 brytning	 av	
beryllium,	 vilket	 behövdes	 för	 det	 sovjetiska	 kärnvapenprogrammet.	 Efter	

                                                
33	Utöver	 lagtexten	 bör	 referens	 göras	 till	 prop.	 1979/80:143	 s.	 35	 och	 108	 f.	 Även	 t.ex.	 Dotevall,	
Samarbete	 i	 bolag,	 s.	 19	 f.	 Tidigare	 ansågs	 även	 gemensamma	 tillgångar	 vara	 ett	 krav	 för	 att	 ett	
enkelt	 bolag	 skulle	 föreligga	 men	 den	 uppfattningen	 har	 övergivits.	 Nial	 &	 Hemström,	 Om	
handelsbolag	och	enkla	bolag,	s.	48	samt	Roos,	Avtal	och	rösträtt,	s.	269.	
34	 NJA	 1942	 s.	 627,	 SOU	 1978:67	 s.	 59	 och	 116.	 Även	 t.ex.	 Lehrberg,	 Aktieägaravtal	 och	
bolagsordning,	s.	74	f.	samt	Stattin	&	Svernlöv,	Introduktion	till	aktieägaravtalet,	s.	23.	Det	ska	dock	
noteras	 att	 vis	 oenighet	 råder	 inom	doktrin.	 Christina	Ramberg	 är	 den	 främsta	 förespråkaren	mot	
uppfattningen	att	aktieägaravtal	utgör	enkla	bolag.	Se	 t.ex.	Ramberg,	Aktieägaravtal	 i	praktiken,	 s.	
24.	
35	Giertz	&	Hemström,	Handelsbolag,	s.	17.	
36	 Vad	 som	 konstituerar	 väsentligt	 åsidosättande	 och	 viktig	 grund	 utvecklas	 bl.a.	 av	 Hemström	&	
Giertz,	Bolagens	rättsliga	ställning,	s.	58	ff.	samt	Sandström,	Handelsbolag	och	enkla	bolag,	s.	58	ff.		
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Sovjetunionens	 fall	 upphörde	 brytningen	 av	 beryllium	 och	 det	 var	 inte	 längre	
ekonomiskt	 försvarbart	 att	 utvinna	 smaragder.	 Enligt	 svensk	 rätt	 skulle	 detta	
sannolikt	lett	till	en	rätt	för	endera	parten	att	säga	upp	samriskavtalet."37	

Effekten	av	en	uppsägning	enligt	bolagslagen	är	att	det	enkla	bolaget	vid	uppsägningstidens	
slut	 ska	 likvideras.	 Det	 torde	 dock	 inte	 innebära	 att	 själva	 aktiebolaget	 ska	 likvideras.	
Aktierna	ägs	 inte	av	det	enkla	bolaget	utan	av	aktieägarna,	det	vill	 säga	 samma	personer	
som	är	bolagsmän	 i	 det	enkla	bolaget.38	Vidare	är	 aktiebolags	 likvidationsmöjligheter	och	
tvångslikvidering	noggrant	reglerat	 i	25	kapitlet	aktiebolagslagen.	 I	praktiken	innebär	upp-
sägning	av	det	enkla	bolaget	enligt	bolagslagen	att	aktieägarna	 inte	 längre	har	avtalat	om	
att	samarbeta.	Ett	aktieägaravtal	eller	annat	samarbetsavtal	är	 inte	något	krav	för	att	äga	
aktiebolag	och	aktiebolaget	drivs	därför	vidare	av	två	skilda	ägare	som	är	fria	att	rösta	hur	
de	vill	på	bolagsstämman.	Bestämmelserna	om	uppsägning	i	bolagslagen	torde	därmed	inte	
medföra	någon	möjlighet	för	aktieägarna	att	lämna	aktiebolagets	ägarkrets.		

2.4.	Analys	

Aktiebolagens	utformning	av	beslutsprocessen	har	för	joint	ventures	fördelen	att	oenighet	
mellan	aktieägarna	som	huvudregel	inte	medför	att	bolaget	blir	oförmöget	att	fatta	beslut.	
Den	korresponderande	nackdelen	är	att	oenighet	avgörs	slumpmässigt,	vilket	möjligen	kan	
vara	acceptabelt	om	lika	röstetal	uppkommer	på	stämman	av	en	tillfällighet,	men	knappast	
annars.39	 Bolaget	 kan	dock	 ändå	bli	 handlingsförlamat	om	aktieägarna	 inte	 kan	 enas	 i	 de	
frågor	som	kräver	kvalificerad	majoritet.	

För	 joint	 ventures	 är	 aktiebolagslagens	 reglering	 om	 beslutsprocessen	 för	 både	 bolags-
stämman	och	styrelsen	inte	ett	avtalsinnehåll	som	parterna	skulle	ha	avtalat	om,	eftersom	
problematiken	med	meningsskiljaktigheter	 inte	 regleras	 på	 ett	 tillfredsställande	 sätt.	 Det	
ankommer	istället	på	aktieägarna	att	reglera	frågor	om	hur	allvarliga	låsningar	ska	hanteras	
i	 form	 av	 konfliktlösning	 och	 om	 de	 olika	 aktieägarna	 ska	 ha	 olika	 rätt	 att	 påverka	 olika	
frågor.	För	att	anknyta	till	frågan	om	aktiebolagslagen	uppnår	standardkontraktsmodellens	
krav,	kan	det	sägas	att	finns	det	en	del	kvar	att	önska	för	joint	ventures.	

En	intressant	fråga	är	vilka	krav	som	kan	ställas	på	aktiebolagslagens	funktionalitet	för	olika	
bolag.	 Lagen	 omfattar	 i	 sin	 nuvarande	 utformning	 privata	 såväl	 som	 publika	 bolag,	 vitt	
skilda	i	storlek,	ägande,	såväl	som	till	sin	karaktär.	Joint	ventures	är	en	särskild	sorts	aktie-
bolag	med	 specifika	 krav	 och	 frågan	 kan	 ställas	 om	det	 finns	 en	mening	med	 att	 reglera	
problematiken	 för	 joint	 ventures	 i	 aktiebolagslagen	 eller	 om	 de	 mer	 allmänna	
bestämmelserna	är	tillräckliga.	Det	är	trots	allt	en	aktiebolagslag	och	inte	en	"joint	venture-
lag".40	I	sammanhanget	ska	noteras	att	aktiebolagslagen	redan	i	sin	nuvarande	utformning	
innehåller	uppemot	850	paragrafer.41	Aktiebolagslagen	både	kan	och	har	kritiserats	för	sin	

                                                
37	Svernlöv,	Internationella	joint	ventures,	s.	48.	
38	Även	om	det	föreligger	ett	samarbete	mellan	aktieägarna	som	konstituerar	ett	enkelt	bolag	är	det	
fortfarande	aktieägarna	själva	som	är	införda	i	aktieboken	enligt	5	kap.	11	§	aktiebolagslagen,	inte	
det	enkla	bolaget.	Ramberg,	Aktieägaravtal	i	praktiken,	s.	23.	
39	Jag	ansluter	mig	således	till	Roos	mening.	Roos,	Röst	och	rösträtt,	s.	118.	
40	Argumentet	är	med	fräckhet	stulet	av	Ola	Åhman	vid	en	diskussion	om	ämnet.	
41	 Andersson,	 ABL	 –	Monsters	 Inc.?	 S.	 87.	 Siffror	 är	 framtagna	 år	 2012	 och	 sedan	 dess	 har	 vissa	
ändringar	skett	i	aktiebolagslagen,	trots	det	är	antalet	fortfarande	vägledande.	
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extensiva	 reglering	 och	 otymplighet.42	 Kritiken	 går	 i	 grova	 drag	 ut	 på	 att	 en	 viss	
transaktionskostnad	 kan	 kopplas	 till	 varje	 paragraf	 på	 grund	 av	 de	 efterlevnadskrav	 som	
ställs	 på	 företagen.	 Det	 innebär	 att	 varje	 paragraf	 måste	 förtjäna	 sin	 plats,	 och	 att	 de	
transaktionskostnader	 företagen	 besparas	 genom	 att	 inte	 själva	 behöva	 utforma	
bestämmelsen	överstiger	kostnaden	för	efterlevnad.	Ur	ett	rättekonomiskt	perspektiv	krävs	
det	således	att	varje	bestämmelse	enkelt	uttryckt	"smakar	mer	än	den	kostar".	

Den	yttersta	utvägen	när	ägarna	inte	kan	enas	om	bolagets	förvaltning	är	att	ansöka	om	att	
en	god	man	ska	utses	enligt	samäganderättslagen,	alternativt	att	påkalla	försäljning	enligt	
lagen.	Det	förutsätter	dock	att	samarbetet	inte	konstituerar	ett	enkelt	bolag.	Vid	en	första	
anblick	 är	 nackdelarna	 med	 samäganderättslagens	 förfarande	 framträdande.	 Det	 är	 stor	
skillnad	 på	 att	 en	 god	 man	 vid	 oenighet	 omhändertar	 bostäder	 och	 båtar,	 där	 besluten	
många	gånger	kan	fattas	med	ett	stort	mått	sunt	förnuft.	Att	omhänderta	ett	bolag	kräver	
stora	kunskaper	inom	såväl	ekonomi	som	juridik,	marknadsföring,	 ledarskap,	och	bransch-
relaterad	 information.43	 Vad	 avser	 auktionsförfarandet	 finns	 även	 här	 vissa	 nackdelar,	
främst	 att	 auktionsförfarandet	 genomförs	 oavsett	 om	 det	 högsta	 budet	 som	 lagts	 är	
uppenbart	under	bolagets	egentliga	värde.44	Det	kan	också	innebära	en	värdeförstöring	att	
ett	bolag	inte	kan	drivas	vidare	som	det	initialt	var	tänkt.	Som	motargument	kan	framföras	
att	delägarna	har	möjlighet	att	själva	delta	 i	auktionsprocessen	och	om	buden	från	utom-
stående	är	oacceptabelt	 låga	kan	en	delägare	själv	köpa	loss	bolaget.	Ägaren	kan	därefter	
själv	 fatta	 beslut	 om	 att	 driva	 bolaget	 vidare	 eller	 sälja	 bolaget	 under	 mer	 fördelaktiga	
former.		

För	det	fall	aktieägarnas	samarbete	uppfyller	rekvisiten	för	att	konstituera	ett	enkelt	bolag	
gäller	istället	bolagslagens	regler	om	uppsägning,	som	enbart	torde	medföra	att	samarbetet	
mellan	 aktieägarna	 upphör.	 Även	 om	 inte	 samäganderättslagens	 yttersta	 utväg	 inte	 är	
perfekt,	är	det	 för	enkla	bolag	de	riktiga	problemen	uppstår	eftersom	det	 för	enkla	bolag	
saknas	en	reell	exitmöjlighet.45		

Rättsläget	för	joint	ventures	kan	sammanfattningsvis	kritiseras.	Om	aktieägarna	inte	på	för-
hand	har	 avtalat	 om	beslutprocesser	och	exitmöjligheter,	 varken	 i	 form	av	 aktieägaravtal	

                                                
42	T.ex.	Andersson,	ABL	-	Monsters	Inc.?	S.	89.		
43	En	 liknande	men	samtidigt	annorlunda	situation	är	att	konkursförvaltaren	vid	konkurs	träder	 in	 i	
rollen	 som	 VD	 för	 bolaget.	 Skillnaden	 är	 att	 bolaget	 i	 dessa	 fall	 redan	 har	 gått	 i	 konkurs	 och	 att	
konkursförvaltarens	roll	är	att	likvidera	tillgångarna,	även	om	det	i	vissa	fall	innebär	att	driva	bolaget	
vidare.	 Omhändertagande	 enligt	 samäganderättslagen	 kan	 genomföras	 även	 för	 bolag	 i	 en	 tid	 av	
expansion	 likväl	 som	 bolag	 där	 styrelsen	 är	 under	 personligt	 betalningsansvar.	 Den	 goda	mannen	
träder	dock	inte	in	i	rollen	som	VD,	som	konkursförvaltare	gör,	utan	som	ensam	aktieägare	dvs.	med	
bolagsstämmans	makt	i	ryggen.				
44	Det	ska	dock	noteras	att	rätten	på	ansökan	av	någon	av	delägarna	kan	besluta	om	ett	lägsta	pris	
bolaget	 får	 säljas	 till	 enligt	 9	 §	 samäganderättslagen.	 Det	 innebär	 dock	 inte	 att	 gränsen	 kommer	
sättas	till	ett	värde	som	motsvarar	delägarnas	förväntade	försäljningspris.	
45	 En	 annan	 intressant	 frågeställning	 är	 om	 ett	 samarbete	 som	 konstituerar	 ett	 enkelt	 bolag	 kan	
sägas	upp	enligt	bolagslagens	regler	och	därefter	säljas	på	offentlig	auktion	enligt	samäganderätts-
lagen.	 Så	 torde	 vara	 fallet,	men	 en	 sådan	 lösning	 är	 inte	 helt	 enkel	 att	 tillämpa	 eftersom	 bolags-
männen	 helt	 måste	 sluta	 samarbeta	 vid	 uppsägning	 enligt	 bolagslagen	 vilket	 inte	 är	 helt	
oproblematiskt	 för	 aktieägare	 till	 ett	 joint	 venture.	 Vidare	 torde	 krävas	 att	 ett	 eventuellt	 skriftligt	
aktieägaravtal	 kan	 sägas	 upp	 inom	 bolagslagens	 uppsägningstid	 vilket	 inte	 alltid	 är	 fallet.	 Dessa	
frågor	lämnas	fortsättningsvis	utanför	förevarande	framställning.	
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eller	 bolagsordning,	 är	 den	 dispositiva	 regleringen	 i	 aktiebolagslagen	 knappast	 till	 någon	
hjälp	vid	 låsningar	ägarna	emellan.	Kombinationen	av	att	det	 inte	 finns	en	 reell	möjlighet	
för	 aktieägare	 till	 joint	 ventures	 att	 lämna	 bolagets	 ägarkrets	 och	 att	 låsningar	 mellan	
ägarna	 ytterst	 avgörs	 med	 lottens	 röst,	 gör	 att	 aktiebolagets	 framtid	 (såväl	 som	 aktie-
ägarnas	kapitalinvestering)	i	allt	för	stor	utsträckning	lämnats	vind	för	våg.		
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DEL	3	-	LÖSNINGAR	

	

Som	uppmärksammats	i	föregående	avsnitt	kan	besvärliga	deadlocks	uppkomma	för	joint	
ventures.	Nästa	fråga	blir	därför	hur	dessa	låsningar	kan	förebyggas.	I	princip	finns	det	två	
möjliga	lösningar	för	parterna;	reglering	i	bolagsordningen	samt	reglering	i	aktieägaravtal.	
För	att	bespara	parterna	dessa	preventiva	åtgärder,	är	ett	tredje	alternativ	en	reformering	

av	den	dispositiva	rätten.	
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3.	Bolagsordning	

3.1.	Gränsdragning	mellan	bolagsordning	och	aktieägaravtal	

Skillnaden	mellan	reglering	i	bolagsordning	kontra	aktieägaravtal	är	stora.	Bolagsordningen	
är	tillsammans	med	aktiebolagslagen	bindande	för	bolagsorganen.46	Vidare	medför	bolags-
ordningens	 bestämmelser	 en	 lydnadsplikt	 för	 bolagsorganen	 och	 aktiebolagsrättsliga	
medier	 som	 klander-	 och	 skadeståndstalan	 kan	 användas,	 exempelvis	 kan	 ett	 beslut	 på	
bolagsstämman	som	fattas	i	strid	med	bolagsordningen	klandras	i	enlighet	med	7	kap.	50	§	
aktiebolagslagen.47	Ytterligare	en	fördel	med	bolagsordningen	är	dess	bindande	verkan	mot	
framtida	 aktieägare	 oavsett	 hur	 de	 förvärvat	 aktierna	 och	 oberoende	 av	 samtycke	 och	
insikt	 om	 bestämmelsen.48	 Värt	 att	 notera	 är	 dock	 att	 ändring	 av	 bolagsordning	 sker	 i	
enlighet	med	aktiebolagslagens	reglering,	därmed	finns	en	risk	att	parterna	inte	kan	ändra	
bolagsordningen	precis	när	och	hur	de	känner	 för	det.	Det	är	dock	sällan	ett	problem	för	
joint	 ventures	 eftersom	 procedurreglerna	 såväl	 som	 själva	 stämmobegreppet	 kan	 åsido-
sättas	 med	 samtliga,	 det	 vill	 säga	 båda,	 aktieägarnas	 samtycke.49	 Vidare	 bör	 lyftas	 att	
bolagsordningen	 är	 offentlig	 till	 skillnad	 från	 aktieägaravtalet	 som	 kan	 beläggas	 med	
sekretess.50	
	
Aktieägaravtal	 har	 vuxit	 fram	 i	 det	 praktiska	 näringslivet	 som	 ett	 komplement	 till	 den	
reglering	 som	 finns	 i	 aktiebolagslagen	 och	 den	 som	 kan	 tas	 in	 i	 bolagsordningen.51	 Som	
namnet	antyder	 ingås	avtalet	 i	 regel	av	några	eller	samtliga	aktieägare	till	ett	gemensamt	
bolag.52	Aktieägaravtal	binder	endast	parterna	och	 inte	bolaget	eller	bolagsorganen.53	Det	
innebär	att	beslut	som	strider	mot	aktieägaravtalet	 inte	är	ogiltiga	och	att	 framtida	aktie-
ägare	inte	automatiskt	blir	bundna	av	aktieägaravtalet.		
	
	
	
	
	
	
	

                                                
46	Lehrberg,	Aktieägaravtal	och	bolagsordning,	s.	96.	
47	Arvidsson,	Aktieägaravtal,	s.	103.		
48	Arvidsson,	Aktieägaravtal,	s.	103.	
49	Arvidsson,	Aktieägaravtal,	s.	105,	not.	243.	
50	Lehrberg,	Aktieägaravtal	och	bolagsordning,	s.	101.	
51	Arvidsson,	Aktieägaravtal,	s.	64.	
52	Stattin	&	Svernlöv,	Introduktion	till	aktieägaravtalet,	s.	14.	
53	Att	så	är	fallet	har	konstaterats	av	HD	i	NJA	1972	s.	29	och	har	även	behandlats	i	NJA	2011	s.	429.	
Även	 t.ex.	 Stattin	 &	 Svernlöv,	 Introduktion	 till	 aktieägaravtalet,	 s.	 14,	 vilket	 är	 i	 enlighet	 med	
principen	 om	 avtalets	 subjektiva	 begränsningar.	 Arvidsson,	 Aktieägaravtal,	 s.	 170.	 Principen	 ut-
vecklas	t.ex.	 i	Ramberg	&	Ramberg,	Allmän	avtalsrätt,	s.	261.	 I	vissa	aktieägaravtal	görs	bolaget	till	
avtalspart	vilket	är	möjligt	enligt	den	grundläggande	principen	om	avtalsfrihet.	Även	om	bolaget	görs	
till	 part	 i	 aktieägaravtalet	 aktualiseras	 inte	 det	 aktiebolagsrättsliga	 sanktionssystemet.	 Följden	 blir	
enbart	att	även	bolaget	kan	drabbas	av	de	sanktioner	som	föreskrivs	vid	avtalsbrott.	Lindskog,	Lagen	
om	handelsbolag	och	enkla	bolag,	s.	886	not	27.		
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I	 kontrast	 till	 dessa	 nackdelar	 står	 den	 avtalsfrihet	 som	 gäller	 för	 aktieägaravtal	 vilket	
möjliggör	för	en	bättre	anpassad	reglering	än	bolagsordningen	tillåter.54	Särskilt	bör	noteras	
att	det	inte	i	bolagsordningen	är	möjligt	att	föreskriva	att	aktieägare	ska	respektera	andra	
överlåtelsebegränsningar	än	hembuds-,	förköps-,	och	samtyckesklausuler.		
	
Avslutningsvis	 kan	 tilläggas	 att	 det	 finns	 en	 tradition	 av	 avtalsinstrumentet	 som	 inte	 har	
motsvarighet	 i	 bolagsordningsreglering,	 varför	 aktieägaravtal	 många	 gånger	 väljs	 före	
bolagsordningen	av	tradition	snarare	än	sakliga	skäl.55			

3.2	Möjliga	åtgärder	i	bolagsordning	

3.2.1	Reviderad	beslutsprocess	

Det	är	möjligt	att	i	bolagsordningen	föreskriva	om	ändrade	krav	för	bolagsstämmans	såväl	
som	för	 styrelsens	beslutsfattande,	exempelvis	är	det	möjligt	att	uppställa	annan	besluts-
regel	 för	 personval	 som	 beslutas	 av	 bolagsstämman.	 I	 bolagsordningen	 får	 dock	 inte	
föreskrivas	att	det	för	giltigt	val	fordras	fler	röster	än	som	anges	i	7	kap.	41	§	2	st.,	7	kap.	41	
§	2	st.	För	andra	beslut	än	val	är	utgångspunkten	att	bolagsordningsbestämmelser	 i	både	
skärpande	 och	 lindrande	 riktning	 är	 tillåtet.	 Det	 gäller	 dock	 inte	 för	 beslut	 som	 enligt	
aktiebolagslagen	 ska	 fattas	med	 kvalificerad	majoritet,	 för	 dessa	 beslut	 får	 kravet	 endast	
skärpas	 i	 bolagsordningen,	 7	 kap.	 40	 §	 2	 st.	 Andra	 metoder	 för	 att	 revidera	 besluts-
processen	 för	bolagsstämman	är	att	 förskriva	 rösträttsbegränsningar	eller	 införa	aktieslag	
med	olika	röstvärden.56		
	
Kraven	på	styrelsens	beslutsfattande	kan	revideras	i	bolagsordningen,	dels	genom	att	före-
skriva	 ett	 högre	 närvarokrav	 för	 beslutförhet	 enligt	 8	 kap.	 21	 §,	 dels	 genom	 att	 annan	
majoritet	 får	 föreskrivas.	 Både	 majoritetsförändringar	 i	 skärpande	 såväl	 som	 lindrande	
riktning	kan	införas	i	bolagsordningen,	8	kap.	22	§.		
	
Problematiken	 vid	 lika	 röstetal	 kan	 således	 regleras	 särskilt	 i	 bolagsordningen	 vad	 avser	
beslut	som	fattas	av	bolagsstämman.	För	styrelsebeslut	kan	viss	korrigering	göras	i	bolags-
ordningen,	men	det	är	inte	möjligt	att	förskriva	en	annan	lösning	än	att	styrelseordförande	
har	utslagsröst	vid	lika	röstetal.57		
	

                                                
54	 Arvidsson,	 Aktieägaravtal,	 s.	 103.	 Huvudregeln	 för	 bolagsordningen	 är	 att	 "allt	 som	 inte	 är	
lagstridigt	 är	 tillåtet",	 Sjöman,	 Bolagsordningen	 som	 verktyg	 vid	 reglering	 av	 aktiebolagsrättsliga	
förhållanden,	s.	41.	Dock	kan	det	i	vissa	fall	vara	problematiskt	att	på	förhand	avgöra	om	en	reglering	
kan	infogas	i	bolagsordningen,	eftersom	Bolagsverket	har	en	viss	frihet	vid	den	legalitetskontroll	som	
ska	göras	enligt	27	kap.	2	§	ABL.	Arvidsson,	Aktieägaravtal,	s.	104	f.	Bolagsverket	har	rätt	att	ställa	
höga	krav	på	begränsningsförbehållens	utformning	och	kan	motsätta	sig	registrering	om	förbehållen	
har	en	otydlig	eller	vilseledande	 formulering.	Prop.	2004/05:85	s.	269	 f.,	547	 f.,	555	och	561	samt	
Sjöberg,	Hembud,	förköp	och	samtycke,	s.	40.	
55	Jmf.	Arvidsson,	Aktieägaravtal,	s.	105.	
56	Sjöman,	Bolagsordningen	som	verktyg	vid	reglering	av	aktiebolagsrättsliga	förhållanden,	s.	42.		
57	Att	så	är	fallet	följer	direkt	av	lagtextens	formulering.	
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3.2.2	Reviderade	exitmöjligheter	

Vid	grova	samarbetssvårigheter	finns	det,	som	tidigare	framhållits,	ett	behov	av	att	möjlig-
göra	 för	 en	 aktieägare	 att	 lämna	 bolaget.	 För	 joint	 ventures	 finns	 det	 i	 princip	 ingen	
möjlighet	 att	 sälja	 aktierna	 till	 en	 utomstående,	 helt	 enkelt	 för	 att	 det	 inte	 finns	 någon	
marknad.	 Potentiella	 lösningar	 på	 problematiken	 är	 att	 ålägga	 parterna	 en	 skyldighet	 att	
köpa	 motpartens	 aktier	 i	 vissa	 på	 förhand	 definierade	 deadlock-situationer.	 Hur	 stort	
behovet	av	en	sådan	reglering	än	må	vara,	är	det	inte	möjligt	att	addera	bestämmelser	om	
friköpsrätt	eller	skyldighet	i	bolagsordningen.	Anledningen	är	att	i	bolagsordningen	får	inte	
aktieägare	eller	någon	annan	förpliktigas	att	göra	något	utan	explicit	lagstöd.58		
	
Vad	avser	överlåtelsebegränsningar	är	det	möjligt	att	 i	 bolagsordningen	 införa	 tre	på	 för-
hand	 specificerade	 klausuler	 för	 att	 förhindra	 att	 utomstående	 träder	 in	 i	 ägarkretsen.	
Dessa	 är	 hembuds-,	 förköps-,	 och	 samtyckesklausuler.59	 Några	 andra	 aktieöverlåtelse-
restriktioner	 är	 inte	 tillåtna,	 vilket	 följer	 av	huvudregeln	om	aktiens	 fria	överlåtbarhet	 i	 4	
kap.	7	§.60	Kraven	för	och	funktionen	av	de	tre	klausulerna	behandlas	utförligt	i	4	kap.	8–36	
§§	aktiebolagslagen.	
	
Samtyckesförbehåll	 innebär	att	bolaget	måste	 lämna	samtycke	 för	att	en	eller	 flera	aktier	
ska	 få	överlåtas	 till	 en	ny	 ägare.	Till	 förfarandet	har	 kopplats	 ett	 antal	 formaliaregler	och	
tidsfrister.	Aktieöverlåtaren	måste	anmäla	överlåtelsen	varpå	bolaget	 ska	 fatta	beslut	om	
samtycke	 kan	 lämnas.	 För	 det	 fall	 samtycke	 nekas	 ska	 skälen	 till	 beslutet	 anges	 och,	 om	
aktieöverlåtaren	begärt	det,	ska	en	alternativ	förvärvare	som	är	beredd	att	överta	aktierna	
pekas	 ut.	 Om	 bolaget	 inte	 lämnar	 besked	 inom	 den	 tidsfrist	 som	 uppställs	 i	 bolags-
ordningen	 anses	 samtycke	 ha	 lämnats.	 Vidare	 är	 regler	 om	 överklagande	 kopplat	 till	
processen.61	
	
Hembudsklausuler	 och	 förköpsförbehåll	 kan	 beskrivas	 som	 två	 sidor	 av	 samma	 mynt.	
Förköpsförbehållet	 verkar	 innan	 en	 aktieöverlåtelse	 har	 ägt	 rum	 och	 hembudsklausulen	
efter	 överlåtelse.	 Mer	 konkret	 innebär	 förköpsförbehållet	 att	 aktieöverlåtaren	 måste	
erbjuda	en	eller	flera	personer	som	pekats	ut	i	bolagsordningen	att	köpa	aktierna	till	vissa	
av	aktieöverlåtaren	uppställda	 villkor.	Om	 ingen	med	 förköpsrätt	 gör	anspråk	på	aktierna	
inom	den	tidsfrist	som	uppställts	i	bolagsordningen	får	aktierna	säljas	fritt.	Försäljningen	får	
dock	inte	genomföras	till	förmånligare	villkor	än	vad	som	erbjöds	till	de	förköpsberättigade.	
Hembudsklausuler	å	andra	sidan	 innebär	att	de	som	 i	bolagsordningen	 tilldelats	 lösenrätt	
kan	 lösa	 en	 aktie	 efter	 en	 redan	 genomförd	 aktieöverlåtelse.62	Hembudsklausulen	 är	 den	
enda	av	de	tre	aktieöverlåtelsebegränsningarna	som	kan	omfatta	mer	än	singularfång,	det	

                                                
58	Sjöman,	Bolagsordningen	som	verktyg	vid	reglering	av	aktiebolagsrättsliga	förhållanden,	s.	40.	
59	 Som	 kuriosa	 kan	 infogas	 att	 av	 ca.	 550	 000	 registrerade	 svenska	 aktiebolag	 har	 ca.	 364	 000	
hembudsklausuler,	ca.	83	000	har	förköpsklausuler	och	ca.	22	000	har	samtyckesklausuler.	Sjöman,	
Bolagsordningen	som	verktyg	vid	reglering	av	aktiebolagsrättsliga	förhållanden,	s.	40.	
60	Sjöman,	Bolagsordningen	som	verktyg	vid	reglering	av	aktiebolagsrättsliga	förhållanden,	s.	41.	
61	Informationen	framgår	direkt	av	lagtexten,	4	kap.	8–17	§§	ABL.	
62	Även	här	framgår	informationen	direkt	av	lagtexten.	För	förköpsförbehåll	se	4	kap.	18–26	§§	och	
för	hembudsförbehåll	se	4	kap.	27–36	§§	ABL.	
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vill	säga	köp,	byte	och	gåva.	Hembudsklausuler	kan	aktualiseras	även	när	övergången	skett	
genom	familje-	och	associationsrättsliga	fång,	exempelvis	vid	arv.63		
	
Om	samtyckes-	eller	förköpsklausuler	inte	respekteras	är	följden	att	överlåtelsen	är	ogiltig.	
För	 hembudsklausuler	 blir	 inte	 övergången	 ogiltig,	 men	 under	 hembudstiden	 får	
förvärvaren	inte	föras	in	i	aktieboken,	4	kap.	35	§,	och	därmed	inte	utöva	sin	rösträtt,	7	kap.	
2	 §.	 Förvärvaren	 får	 däremot	 tillgång	 till	 de	 ekonomiska	 rättigheter	 som	 följer	 av	 aktie-
övergången.	Det	betyder	att	förvärvaren	under	hembudstiden	bara	delvis	får	tillgång	till	de	
rättigheter	 som	 följer	 med	 aktien.64	 Äganderätten	 under	 hembudstiden	 kan	 därför	
beskrivas	som	svävande.	
	
För	 ett	 joint	 venture	 kan	 det	 bli	 problematiskt	 att	 de	 aktier	 som	 ska	 överlåtas	 inte	 ger	
varken	 överlåtaren	 eller	 förvärvaren	 rösträtt	 under	 hembudsperioden.	 Passiveringen	 av	
rösträtten	 kan	 leda	 till	 blockering	 av	 beslutsfattande	 av	 bolagsstämman.	 För	 att	 undvika	
problemet	kan	det	i	bolagsordningen	föreskrivas	att	antingen	överlåtaren	eller	förvärvaren	
får	utöva	rösträtt,	4	kap.	35	§	2	st.65		
	
	 	

                                                
63	Skillnaden	kan	även	utläsas	direkt	av	lagtexten.	I	4	kap.	27	omfattas	övergångar	(dvs.	singular-	och	
universalsuccesion)	till	skillnad	från	i	4	kap	8	§	och	4	kap	18	§	som	endast	omfattar	överlåtelser	(dvs.	
singularsuccesion).	Se	även	Sjöberg,	Hembud,	förköp	och	samtycke,	s.	24.	
64	Det	kan	och	har	diskuterats	hur	det	faktum	att	äganderätten	bara	övergår	till	viss	del	förhåller	sig	
till	 den	 grundläggande	 principen	 om	 splittringsförbud	 för	 aktier.	 T.ex.	 Sandström,	 Hembud	 och	
lösningsrätt	vid	övergång	av	aktie,	3	ff.	
65	 Lehrberg,	 Aktieägaravtal	 och	 bolagsordning,	 s.	 115	 samt	 Hessius	 &	 Graner,	 Överlåtelse-
begränsningar	för	aktier,	s.	15.		
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4.	Aktieägaravtal	

4.1.	Aktieägaravtal	i	förhållande	till	joint	ventures	

Som	 redogjorts	 ovan	 har	 parterna	 möjlighet	 att	 skräddarsy	 aktieägaravtalet	 för	 att	
optimera	samarbetet	mellan	aktieägarna.	Avtalsfriheten	medför	stora	möjligheter	för	aktie-
ägarna	att	välja	hur	samarbetet	ska	gå	till,	men	till	kostnaden	av	att	parterna	måste	enas	
om	 avtalsinnehållet.	 Det	 är	 inte	 ovanligt	 att	 parterna,	 för	 att	 komma	 överens,	medvetet	
lämnar	 en	 viss	 otydlighet	 i	 aktieägaravtalet.	 Det	 innebär	 en	 risk	 för	 att	 det	 saknas	 en	
gemensam	partsavsikt	redan	vid	avtalsingåendet.66	Följden	blir	att	aktieägaravtal	inte	sällan	
blir	svåra	att	tolka	och	snarast	har	sin	egentliga	funktion	som	ett	incitament	för	parterna	att	
enas.		

Tack	 vare	 den	 avtalsfrihet	 som	 omfattar	 aktieägaravtalet	 har	 parterna	möjlighet	 att	 fritt	
välja	den	lösningsmetod	som	de	finner	lämplig.67	Juridiskt	kunniga	samt	ekonomiskt	starka	
parter	som	kan	ta	 in	 juridisk	rådgivning	har	därför	goda	möjligheter	att	reglera	frågan	om	
deadlock	 i	 aktieägaravtalet.	 Nedan	 behandlas	 några	 av	 de	 bestämmelser	 som	 kan	 lösa	
problematiken	med	deadlock.	

4.2.	Möjliga	åtgärder	i	aktieägaravtal	

4.2.1	Reviderad	beslutsprocess	

En	 viktig	 fråga	 att	 behandla	 i	 aktieägaravtalet	 är	 hur	 styrelsen	 utses	 samt	 hur	 styrelsens	
beslutsprocess	 ska	 gå	 till.	Det	 finns	 vissa	bestämmelser	 i	 aktiebolagslagen	 som	begränsar	
aktieägarnas	 möjlighet	 att	 tillsätta	 styrelsen,	 exempelvis	 kan	 parterna	 inte	 avtala	 bort	
kravet	 på	 arbetstagarrepresentanter	 i	 styrelsen.68	 Begränsningarna	 är	 dock	 relativt	 få.69	
Genom	att	avtala	om	hur	aktieägarna	ska	 rösta	på	stämman	är	det	möjligt	att	bestämma	
direkt	i	aktieägaravtalet	vilka	som	ska	sitta	i	styrelsen,	alternativt	att	bestämma	hur	många	
ledamöter	och	suppleanter	varje	aktieägare	får	utse.	Aktieägarna	åtar	sig	genom	aktieägar-
avtalet	att	rösta	på	bolagsstämman	i	enlighet	med	vad	som	bestämts	i	aktieägaravtalet.		
	
Eftersom	ordföranden	får	utslagsröst	vid	lika	röstetal	i	styrelsen	är	tillsättande	av	posten	av	
stor	betydelse	 för	 joint	ventures.	Kansmark	och	Roos	samt	även	Ramberg	 förespråkar	 tre	
vanliga	 lösningar;	 i)	 ordförandeskapet	 växlar	 mellan	 styrelseledamöter	 som	 utses	 av	
respektive	 aktieägare	 på	 årlig	 basis	 ii)	 neutralt	 ordförandeskap	 eller	 iii)	 att	 en	 aktieägare	
utser	styrelseordförande	och	den	andra	aktieägaren	utser	verkställande	direktör	för	att	på	
så	sätt	uppnå	en	jämn	maktbalans.70		

                                                
66	Jmf.	Ramberg,	Aktieägaravtal	i	praktiken,	s.	165.		
67	 Med	 undantag	 för	 de	 begränsningar	 som	 följer	 av	 tvingande	 bolagsrättsliga	 regler	 samt	 den	
möjlighet	till	jämkning	som	följer	av	36	§	avtalslagen.	
68	Lag	(1987:1245)	om	styrelserepresentation	för	de	privatanställda.	För	joint	ventures	är	det	särskilt	
viktigt	 att	 beakta	 lagen	 för	 att	 inte	 hamna	 i	 en	 situation	 där	 arbetstagarrepresentanterna	 regel-
mässigt	får	en	vågmästarroll.	Det	finns	en	viss	möjlighet	till	dispens	enligt	17	§	men	en	mer	realistisk	
lösning	 på	 en	 sådan	 problematik	 är	 att	 höja	 kraven	 för	 styrelsebeslut	 i	 särskilt	 viktiga	 frågor.	
Kansmark	&	Roos,	Aktieägaravtalet,	s.	36.	
69	Ramberg,	Aktieägaravtal	i	praktiken,	s.	89.	
70	Kansmark	&	Roos,	Aktieägaravtalet,	s.	37,	Ramberg,	Aktieägaravtal	i	praktiken,	s.	91.		
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Ett	 annat	 alternativ	 är	 att	 avtala	 bort	 styrelseordförandens	 utslagsröst.	 Risken	 med	 den	
lösningen	 är	 att	 styrelsen	 vid	 lika	 röstetal	 helt	 enkelt	 inte	 kan	 komma	 till	 beslut.	 Om	
parterna	väljer	att	avtala	bort	ordförandens	utslagsröst	är	det	viktigt	att	reglera	följderna	av	
att	styrelsen	inte	kan	fatta	ett	beslut.	Exempelvis	är	det	möjligt	att	förskriva	att	frågan	ska	
prövas	 vid	 två	 efterföljande	 styrelsemöten	 och	 om	 styrelsen	 fortfarande	 inte	 kan	 nå	 ett	
beslut	 kan	 frågan	 strykas	 alternativt	 kan	 beslutet	 hänföras	 till	 en	 högre	 nivå	 i	 bolags-
strukturen	för	att	på	så	sätt	”gå	över	huvudet”	på	de	ägarrepresentanter	som	inte	kan	enas.	
Andra	 möjligheter	 är	 att	 knyta	 medlingsmekanismer	 eller	 förlikningslösningar	 till	 ett	
deadlock-läge	i	styrelsen.	
	
I	 sammanhanget	 bör	 det	 svenska	 splittringsförbudet	 uppmärksammas.	 Som	 namnet	
antyder	 kan	 aktiens	 rättigheter	 inte	 delas	med	bindande	 verkan	mot	bolaget,	 det	 är	 inte	
möjligt	 att	 en	 part	 äger	 rösträtten	 till	 aktien	 och	 att	 någon	 annan	 äger	 de	 ekonomiska	
rättigheterna.71	Det	innebär	att	det	inte	är	möjligt	att	med	bindande	verkan	mot	bolaget	i	
aktieägaravtal	avtala	om	att	en	utomstående	helt	själv	fattar	besluten	som	aktieägarna	där-
efter	åtar	sig	att	verka	för.	En	annan	sak	är	att	parterna	medvetet	kan	avtala	om	en	sådan	
lösning	trots	att	det	inte	får	effekt	mot	bolaget	utan	endast	avtalsrättsliga	påföljder.	
	
För	det	fall	styrelsen	efter	att	alla	medel	är	uttömda	inte	kan	fatta	beslut	samt	att	beslutet	
är	av	en	sådan	karaktär	att	det	måste	fattas	är	det	av	största	vikt	att	reglerna	om	besluts-
processen	är	väl	synkroniserade	med	exitmöjligheterna.72		
	
4.2.2	Reviderade	exitmöjligheter	
	
Även	vad	avser	exitmöjligheter	finns	det	stora	möjligheter	för	aktieägarna	att	reglera	frågan	
i	aktieägaravtalet.	Kreativiteten	flödar	 i	bestämmelsernas	design	och	 i	aktieägaravtal	åter-
finns	såväl	olika	möjligheter	till	utträde	ur	bolagets	ägarkrets	som	överlåtelsebegränsningar	
som	förhindrar	eller	i	vart	fall	kontrollerar	utträde.	Även	aktieägares	rätt	eller	skyldighet	att	
förvärva	annan	parts	aktier	kan	regleras	i	aktieägaravtalet.73	
	
Som	 noterats	 i	 föregående	 avsnitt	 bör	 en	 exitmöjlighet	 knytas	 till	 deadlock	 i	 styrelsen	
alternativt	på	stämman.	Det	finns	en	rad	olika	sätt	att	reglera	partens	utträde.	Till	partens	
exitmöjlighet	är	det	lämpligt	att	addera	hur	värdering	av	bolaget	ska	gå	till.74	Det	är	möjligt	
att	 låta	båda	parterna	på	 lika	villkor	buda	på	aktierna,	eller	att	 tillskriva	den	kvarvarande	
parten	 en	 friköpsklausul	 i	 betydelsen	 av	 en	 skyldighet	 att	 köpa	 den	 lämnande	 partens	
aktier.	 En	 sådan	 lösning	 kan	 även	 göras	 något	mjukare	 genom	 att	 skyldigheten	 att	 köpa	
motpartens	aktier	inte	görs	absolut,	utan	om	köp	inte	genomförs	åtar	sig	den	andra	aktie-
ägaren	att	rösta	för	frivillig	likvidation	eller	att	sälja	sina	egna	aktier.		

                                                
71	 T.ex.	 NJA	 1915	 s.	 590,	 NJA	 1972	 s.	 29,	 Dotevall,	 Aktiebolagsrätt,	 s.	 165	 samt	 Svernlöv,	
Bolagsrättslig	FAQ,	s.	32.	
72	Ramberg,	Aktieägaravtal	i	praktiken,	s.	94.		
73	Jmf.	Arvidsson,	Aktieägaravtal,	s.	154.	
74	Arvidsson,	Aktieägaravtal,	 s.	 157.	Värderingsfrågan	 lämnas	 i	huvudsak	utanför	omfånget	av	den	
här	uppsatsen.	 För	 en	 sammanställning	 av	 vanliga	 värderingsklausuler	 i	 aktieägaravtal	 hänvisas	 till	
Ramberg,	Aktieägaravtal	i	praktiken,	s.	113	ff.	samt	Svernlöv,	Utköp	av	part	i	aktieägaravtal,	s.	1	f.	
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Ett	exempel	på	en	möjlig	 lösning	är	att	vid	definierat	deadlock-läge	 låta	parten	 lämna	ett	
ovillkorat	bud	på	motpartens	aktieinnehav.	Den	tillfrågade	parten	kan	då	välja	att	sälja	sina	
aktier	 till	det	bjudna	priset	eller	att	 lägga	ett	nytt	bud	som	är	minst,	 låt	 säga,	5	%	högre.	
Svar	ska	lämnas	inom	en	bestämd	tidsperiod.		
	
Vanligtvis	 föreskrivs	 i	 aktieägaravtalet	 att	 parterna	 själva	 ska	 köpa	 bolagets	 aktier	 vid	
utträde.	 Det	 förekommer	 dock	 att	 målbolaget,	 i	 egenskap	 av	 part	 till	 aktieägaravtalet,	
förpliktigas	 att	 förvärva	 aktier.	 En	 sådan	 bestämmelse	 har	 inte	 bolagsrättslig	 verkan.75	
Aktiebolag	får	enligt	19	kap.	1	§	inte	teckna	sina	egna	aktier,	vissa	förvärv	är	tillåtna	enligt	
19	 kap.	 5	 §	men	 är	 samtliga	 kopplade	 till	 avyttringsskyldigheten	 i	 19	 kap.	 6	 §.	 En	 sådan	
bestämmelse	 i	 aktieägaravtalet	 får	 istället	 tolkas	 som	 att	 aktieägarna	 förpliktigar	 sig	 att	
verka	 för	 att	 bolaget	 ska	 dra	 in	 aktierna	 genom	 en	minskning	 av	 aktiekapitalet	 enligt	 20	
kapitlet,	vilket	endast	är	möjligt	om	åtgärden	har	täckning	av	det	fria	egna	kapitalet.76	Det	
är	 naturligtvis	 möjligt	 att	 direkt	 i	 aktieägaravtalet	 föreskriva	 att	 inlösen	 under	 vissa	
förutsättningar	 ska	 ske	 enligt	 bestämmelserna	 i	 20	 kapitlet	 aktiebolagslagen	 genom	 att	
aktiekapitalet	minskas	och	aktierna	löses	in.		
	
För	att	 kontrollera	ägarkretsen	kan	 som	 tidigare	nämnts	överlåtelsebegränsningar	 tas	 in	 i	
aktieägaravtalet.	 Det	 är	 således	möjligt	 att	 frångå	 huvudregeln	 om	 fri	 överlåtbarhet	 och	
istället	 bara	 tillåta	 överlåtelser	 av	 aktieinnehavet	 på	 det	 sätt	 som	 stipuleras	 i	 aktie-
ägaravtalet.	 Det	 betyder	 inte	 att	 aktieägaravtalet	 får	 bolagsrättsliga	 verkningar,	 men	
däremot	 att	 aktieägarna	 på	 avtalsrättslig	 grund	 förpliktigas	 att	 inte	 överlåta	 aktierna	 på	
annat	sätt	än	som	följer	av	aktieägaravtalet.	En	aktieägare	som	inte	följer	bestämmelserna	
riskerar	 att	 drabbas	 av	 de	 sanktioner	 som	 föreskrivits	 i	 avtalet.	Om	 inga	 sanktioner	 före-
skrivs	kan	skadestånd	utgå	enligt	allmänna	avtalsrättsliga	regler.77	
	
En	viktig	notering	i	sammanhanget	är	att	hembudsklausuler	inte	lämpligen	bör	placeras	i	ett	
aktieägaravtal.	Hembudsklausulen	 innebär	 att	 en	 förvärvare	 ska	meddela	 de	 andra	 aktie-
ägarna	om	förvärvet	och	erbjuda	dem	att	köpa	aktierna.	Eftersom	förvärvaren	inte	är	part	
till	aktieägaravtalet	 följer	det	redan	av	principen	om	avtalets	subjektiva	begränsningar	att	
hembudsklausulen	inte	får	eftersträvad	verkan.78		
	
Ibland	används	så	kallade	totala	överlåtelseförbud	i	aktieägaravtal.	Aktiebolagslagens	regler	
om	att	 aktien	är	 fritt	överlåtbar	medför	 inte	att	 sådana	 förbud	blir	ogiltiga.79	Däremot	är	
det	 inte	 helt	 självklart	 om	 en	 sådan	 klausul	 skulle	 klara	 en	 domstolsprövning	 där	 36	 §	
avtalslagen80	 åberopas.81	 Avgörande	 betydelse	 brukar	 tillmätas	 den	 så	 kallade	 inlåsnings-

                                                
75	Ramberg,	Aktieägaravtal	i	praktiken,	s.	122.	
76	Vilket	följer	av	17	kap.	1	§	samt	17	kap.	3	§	aktiebolagslagen.		
77	Kansmark	&	Roos,	Aktieägaravtal,	s.	81.	Som	regel	är	det	möjligt	att	fastställa	om	avtalsbrott	har	
skett,	desto	svårare	är	det	att	fastställa	skadan,	jmf.	NJA	1942	s.	627.	
78	 Arvidsson,	Aktieägaravtal,	 s.	 155.	 En	 förvärvare	 som	 inte	 kände	 till	 en	 överlåtelsebegränsning	 i	
aktieägaravtal	 blir	 inte	 bunden	 av	 bestämmelsen.	 Vad	 som	 däremot	 gäller	 för	 en	 förvärvare	 som	
faktiskt	 kände	 till	 överlåtelsebegränsningen	 är	 mer	 oklart.	 Lagrådet	 uttalade	 att	 förvärvaren	 i	 en	
sådan	situation	torde	bli	bunden	av	överlåtelsebegränsningen.	Prop.	1979/80:143	s.	205.	
79	Hellner,	Aktiebolagsrätt	och	avtalsrätt,	s.	268.	
80	Lag	(1915:218)	om	avtal	och	andra	rättshandlingar	på	förmögenhetsrättens	område.		
81	Kansmark	&	Roos,	Aktieägaravtal,	s.	71	f.	
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effekten.	 Bedömningen	 baseras	 på	 hur	 länge	 överlåtelseförbudet	 gäller,	 samt	 andra	
möjligheter	att	 lämna	samarbetet,	exempelvis	kan	ett	 i	 tid	obegränsat	aktieägaravtal	som	
konstituerar	 ett	 enkelt	 bolag	 sägas	 upp	med	 sex	månaders	 uppsägningstid	 enligt	 bolags-
lagen.82	Ett	totalt	överlåtelseförbud	som	finns	i	ett	aktieägaravtal	som	träffats	tills	vidare	är	
troligtvis	 inte	ogiltigt.	Även	andra	 faktorer	som	begränsar	överlåtelseförbudets	 inlåsnings-
effekt	kan	medföra	att	klausulen	är	tillåten.	
	 	

                                                
82	4	kap.	7	§	2	st.,	2	kap.	24	§	2	st.	bolagslagen	samt	Kansmark	&	Roos,	Aktieägaravtal,	s.	71	f.	
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5.	Utländsk	rätt	i	förhållande	till	joint	ventures	

5.1	Amerikansk	rätt		

5.1.1.	Inledning	

Inledningsvis	 bör	 noteras	 att	 USA	 tillhör	 de	 länder	 som	 har	 en	 tradition	 i	 common	 law-
systemet.83	Common	law,	i	kontrast	till	civil	law-systemet	som	används	i	Sverige	och	Norge,	
tillmäter	 rättspraxis	 en	 större	 tyngd.	 För	 bolagsrätten	 är	 dock	 lagregleringen	 av	 större	
betydelse	än	för	många	andra	ämnen	och	för	att	lösa	en	bolagsrättslig	frågeställning	är	lag-
texten	det	första	stället	att	leta	efter	svar.84			
	
Bolagsrätten	i	USA	är	en	delstatlig	angelägenhet	vilket	innebär	att	det	i	princip	finns	mer	än	
femtio	 olika	 regleringar.	 Trots	 det	 vilar	 den	 amerikanska	 bolagsrätten	 på	 en	 gemensam	
grund.85	 Vid	 en	 komparativ	 utblick	 av	 det	 slag	 som	genomförs	 här	 är	 det	 inte	möjligt	 att	
behandla	 de	 olika	 delstaternas	 bolagsrätt	 var	 för	 sig.	 Snarare	 kommer	 de	 gemensamma	
dragen	 att	 granskas	 och	 med	 ett	 visst	 fokus	 på	 den	 bolagsrätt	 som	 gäller	 i	 delstaten	
Delaware.	Ur	ett	bolagsrättsligt	perspektiv	är	 inte	Delaware	som	vilken	delstat	 som	helst.	
Närmare	 sextio	 procent	 av	 de	 största	 börsnoterade	 bolagen	 i	 USA	 är	 registrerade	 i	
Delaware.	 I	USA	gäller	den	så	kallade	 internal	affairs	doctrine	 som	 innebär	att	vid	en	 lag-
konflikt	gäller	lagen	i	den	stat	där	bolaget	är	registrerat.86	Domstolarna	i	den	lilla	delstaten	
Delaware	är	därför	specialister	på	bolagsrätt.	Det	kan	även	tilläggas	att	andra	delstater	ofta	
implementerar	 bolagsrättsliga	 förändringar	 allt	 eftersom	 Delaware	 genomför	 dem,	 och	 i	
avsaknad	 av	 ett	 avgörande	 i	 en	 annan	delstat	 kan	 domstolsavgörande	 från	Delaware	 till-
mätas	särskild	tyngd.87		
	
Av	särskilt	intresse	är	den	bolagsform	som	i	USA	definieras	som	close	corporations:	

A	"close	corporation	is	one	in	which	the	stock	is	held	in	a	few	hands,	or	in	a	few	
families,	 and	 wherein	 it	 is	 not	 at	 all,	 or	 only	 rarely,	 dealt	 in	 by	 buying	 or	
selling."88	

Som	framgår	av	definitionen	är	den	kritiska	skillnaden	mellan	en	close	corporation	och	ett	
publikt	bolag	avsaknaden	av	en	marknad	att	sälja	aktierna	och	därmed	en	väg	ut	ur	bolags-
gemenskapen.89	Bolagsformen	har	beskrivits	som	sui	generis	på	grund	av	att	bolagsformen	
de	 facto	 har	mer	 gemensamt	med	 handelsbolaget,	partnerships,	 än	 till	 det	 vanliga	 aktie-
bolaget.90		
	

                                                
83	T.ex.	Grossi,	The	U.S.	Supreme	Court	and	the	Modern	Common	Law	Approach,	s.	2.	
84	Bainbridge,	Corporate	Law,	s.	7.	
85	 Dotevall,	 Aktiebolagsrätt,	 s.	 66	 ff.	 Den	 federala	 lagregleringen	 är	 av	 betydligt	 större	 betydelse	
inom	bolagsrätten	än	inom	andra	områden	med	delstatlig	reglering.	Bainbridge,	Corporate	Law,	s.	8.	
86	Bainbridge,	Corporate	Law,	s.	8.	
87	Dotevall,	Aktiebolagsrätt,	s.	71.	
88	Galler	v.	Galler	samt	G	&	N	Aircraft,	Inc.	v.	Boehm.	
89	Bainbridge,	Corporate	Law,	s.	442.	
90	Bainbridge,	Corporate	Law,	s.	453.	I	Donahue	v.	Rodd	Electrotype	beskrev	Massachusetts	supreme	
judicial	court	close	corporations	som	en	registrerad	form	av	partnership.		
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5.1.2.	Beslutsprocess	

Styrelseval	har	alltid	varit	en	het	fråga	i	USA	där	konflikten	mellan	aktieägare	och	bolagets	
ledning,	agent	och	principal-problematiken,	fått	stort	utrymme	i	den	juridiska	debatten.91	I	
Delaware	 har	 styrelsen	 särskilt	 stor	 frihet	 att	 fatta	 beslut	 om	 bolagets	 affärsbeslut.92	 En	
anledning	till	att	en	så	stor	andel	av	de	publika	bolagen	i	USA	är	registrerade	i	Delaware	är	
den	stora	frihet	som	tillkommer	styrelsen	och	det	”favorable	climate”	for	management	som	
domstolarna	 verkställer.93	 En	 särskilt	 viktig	 fråga	 för	 aktieägarna	 är	 därför	 hur	 styrelsen	
utses.		
	
Den	 dispositiva	 regleringen	 i	 Delaware	 föreskriver	 att	 när	 det	 är	 lika	många	 nominerade	
styrelseledamöter	 som	 styrelseplatser	 väljs	 varje	 styrelseledamot	bara	någon	placerar	 sin	
röst	på	den	nominerade.94	Anledningen	är	att	styrelseposterna	tillsätts	efter	ett	system	där	
den	 som	 fått	 flest	 röster	 får	 den	 första	 styrelseposten,	 den	med	näst	 flest	 röster	 får	 den	
andra	och	så	vidare.95	Det	finns	dock	möjligheter	att	anpassa	regleringen	efter	det	enskilda	
bolagets	preferenser.	Sedan	2006	är	det	i	Delaware	möjligt	att	i	bolagsordningen	införa	ett	
krav	 på	 att	 styrelseledamöter	 utfärdar	 en	 avskedsansökan	 som	 villkoras	 av	 och	 därmed	
aktualiseras	 först	 om	 styrelseledamoten	 inte	 får	 tillräckligt	 många	 röster	 på	 stämman.96	
Vidare	är	det	möjligt	att	införa	ett	krav	på	ett	visst	antal	röster	eller	att	välja	en	kumulativ	
röstningsmodell.97	Båda	dessa	modeller	ska	införas	i	bolagsordningen.98	
	
För	styrelsebeslut	gäller	enligt	den	dispositiva	rätten	ett	majoritetskrav.	Det	är	möjligt	att	i	
bolagsordning	föreskriva	annan	majoritet,	men	minst	en	tredjedel	av	rösterna	krävs	för	att	
styrelsen	ska	fatta	ett	giltigt	beslut.99	Lika	röstetal	på	stämman	vid	val	av	styrelse	såväl	som	
lika	 röstetal	 i	 styrelsen,	deadlock,	 löses	 inte	som	 i	 svensk	rätt	med	 lottens	hjälp,	utan	det	
krävs	att	aktieägarna	och	styrelsen	kommer	fram	till	ett	beslut	på	egen	hand.	Låsningar	som	
hotar	 bolagets	 överlevnad	 utgör	 under	 vissa	 förutsättningar	 grund	 för	 att	 domstol	 på	
begäran	 av	 en	 aktieägare	 kan	 besluta	 att	 bolaget	 ska	 upplösas,	 judical	 dissolution.100	
Likvidering	av	bolaget	är	en	extrem	åtgärd	som	bara	ska	användas	 i	undantagssituationer.	
När	 en	 aktieägare	 ansöker	 om	 judical	 dissolution	 på	 grund	 av	 deadlock	 får	 enligt	Model	
Business	 Corporation	 Act	 §	 14.34	 den	 andra	 aktieägaren	 rätt	 att	 köpa	 ut	 den	 klagande	

                                                
91	 T.ex.	 Cary,	 Federalism	 and	 Corporate	 Law,	 663	 ff.	 angående	 delstaternas	 ”race	 to	 the	 bottom”,	
Easterbrook	&	Fischer,	The	Corporate	Contract,	s.	1416	ff.		samt	Bainbridge,	Corporate	Law,	s.	75.		
92	Av	Delaware	General	Corporation	Law	§	141(a)	följer	att	bolaget	och	bolagets	verksamhets	”shall	
be	managed	by	or	under	the	direction	of	a	board	of	directors”.	Även	Bainbridge,	Corporate	Law,	s.	72	
och	232	ff.	
93	Citat	från	Cary,	Federalism	and	Corporate	Law,	s.	670.	Se	även	s.	633.		
94	Kraakman	m.fl.,	The	Anatomy	of	Corporate	Law,	s.	55.	
95	Delaware	General	Corporation	Law	§	216(3)	samt	The	Comments	to	Model	Business	Corporation	
Act	§	7.28(a).	
96	 Delaware	 General	 Corporation	 Law	 §	 141(b).	 Ett	 känt	 företag	 som	 valt	 den	 här	 lösningen	 är	
läkemedelsföretaget	Pfizer.	
97	Delaware	General	Corporation	Law	§	216	samt	Bainbridge,	Corporate	Law,	s.	236	f.	
98	Bainbridge,	Corporate	Law,	s.	236	ff.	
99	Model	Business	Corporation	Act	§	8.24(b)	samt	Delaware	General	Corporation	Law	§	141(b).	
100	Model	Business	Corporation	Act	§	14.40.	Även	Bainbridge,	Corporate	Law,	s.	470.	
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parten.	Om	aktieägarna	inte	kan	enas	om	priset	avgörs	det	av	domstol.101	Modellen	skapar	
en	marknad	för	aktierna	så	att	en	part	kan	göra	en	exit	vid	deadlock-situationer.	
	
Det	 är	 möjligt	 att	 reglera	 beslutsprocessen	 i	 aktieägaravtal	 eller	 i	 bolagsordningen.	
Bainbridge	 gör	 en	 principiell	 uppdelning	 mellan	 voting	 trusts	 och	 vote	 pooling	
agreements.102	Vote	 pooling	 agreements	 liknar	 den	 reviderade	 beslutsprocess	 som	 görs	 i	
svenska	aktieägaravtal.	Dessa	avtal	godkänns	 som	regel	 i	 amerikansk	domstol,103	och	 inte	
nog	 med	 det,	 endera	 avtalsparten	 kan	 kräva	 att	 avtalet	 ska	 förklaras	 verkställbart	 i	
domstol.104	 En	 smart	 lösning	 för	 joint	 ventures	 godkändes	 av	 Delaware	 Supreme	 Court	 i	
Lehrman	v.	 Cohen.	 Bolaget	hade	 tre	 aktieslag	 trots	 exakt	 lika	 ägande	mellan	de	 två	ägar-
familjerna.	De	två	första	aktieslagen	hade	rätt	att	utse	två	styrelseledamöter	var	och	hade	
lika	ekonomiska	rättigheter.	Det	tredje	aktieslaget	hade	nästan	inga	ekonomiska	rättigheter	
men	 däremot	 rätt	 att	 utse	 en	 styrelseledamot.	 Det	 tredje	 aktieslaget	 placerades	 hos	
bolagets	legala	rådgivare	som	därmed	fungerade	som	vågmästare	mellan	de	två	familjerna.		
	
Voting	trusts	går	ut	på	att	aktieägarna	tecknar	ett	avtal	om	att	alla	parternas	aktier	övergår	
till	 en	 förvaltare	 som	 utövar	 rösträtten	 för	 aktierna.	 Den	 ekonomiska	 rätten	 av	 aktierna	
stannar	hos	ägaren.105	Den	stora	fördelen	med	den	här	modellen	är	att	deadlock	helt	kan	
undvikas	 men	 till	 kostnaden	 av	 att	 aktieägarna	 förlorar	 kontrollen	 över	 bolaget.	 Vidare	
finns	 det	 vissa	 begränsningar	 i	 hur	 länge	 voting	 trusts	 är	 giltiga	 innan	 de	 måste	 om-
förhandlas.106		
	
5.1.3	Exitmöjligheter	

Huvudregeln	 i	 amerikansk	 bolagsrätt	 är	 liksom	 i	 den	 svenska	 rätten	 att	 aktien	 är	 fritt	
överlåtbar.	Trots	det	har	den	amerikanska	bolagsrätten	sedan	en	längre	tid	tillbaka	erbjudit	
större	möjligheter	till	överlåtelsebegränsningar	än	den	svenska	rätten.	En	orsak	som	lyfts	i	
doktrinen	 är	 att	 amerikansk	 rätt	 på	 ett	 tidigare	 stadium	 och	 i	 större	 utsträckning	 erkänt	
behovet	 av	 en	 särskild	 lagstiftning	 för	 de	 mindre	 bolagen,	 där	 behovet	 av	 överlåtelse-
begränsningar	är	som	störst.107		
	
Förutom	den	exitmöjlighet	som	presenterats	ovan	i	form	av	ansökan	om	judical	dissolution	
har	 aktieägarna	 stor	 frihet	 att	 reglera	 överlåtelsebegränsningar	 och	 exitmöjligheter	 i	
bolagsordning	 och	 genom	 aktieägaravtal.108	 Vanliga	 överlåtelsebegränsningar	 består	 av	
förköpsrätt,	 right	 of	 first	 refusal	 samt	 samtycketskrav.	 Klausuler	 av	 det	 här	 slaget	
                                                
101	T.ex.	Brown	v.	Allied	Corrugated	Box	Co	and	Trahan	v.	Trahan.	
102	Bainbridge,	Corporate	Law,	s.	444	f.	
103	Ett	exempel	är	Zion	v.	Kurtz	där	delstatslagen	i	Delaware	godkände	vote	pooling	agreements	men	
general	corporation	statue	lämnade	frågan	obesvarad.	Avtalet	ansågs	giltigt.	
104	 T.ex.	Galler	 v.	Galler,	 där	 Illinois	 Supreme	Court	 fann	att	 aktieägaravtal	 särskilt	 kunde	 förklaras	
verkställbara	för	close	corporations	där	minoritetsägaren	inte	motsätter	sig	avtalet	samt	villkoren	är	
rimliga.	 Fallet	 bör	 läsas	 i	 ljuset	 av	 att	 close	 corporations	 utgör	 en	 bolagsform	 som	 närmast	 är	 att	
betrakta	 som	 sui	 generis.	 För	 det	 besläktade	 partnerships	 gäller	 enligt	 section	 103	 Uniform	
Partnership	Act	att	samarbetsavtalet	ska	gå	före	bolagsordningen	vid	motstridigheter	dem	emellan.			
105	Bainbridge,	Corporate	Law,	s.	445.	
106	T.ex.	Model	Business	Corporation	Act	§	7.30.	
107	Sandström,	Hembud	och	lösningsrätt	vid	övergång	av	aktier,	s.	67.	
108	Sandström,	Hembud	och	lösningsrätt	vid	övergång	av	aktier,	s.	126.	
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accepteras	av	amerikanska	domstolar	förutsatt	att	begränsningarna	är	rimliga,	reasonable,	
samt	att	aktieägaren	var	medveten	om	begränsningen	när	förvärvet	genomfördes.109		
	
Anmärkningsvärt	 i	 förhållande	 till	 den	 svenska	 rätten	är	 att	 det	 i	 den	amerikanska	 rätten	
inte	finns	något	hinder	mot	att	bolaget	köper	upp	sina	egna	aktier.110	Naturligtvis	krävs	det	
dock	att	en	överlåtelse	mellan	aktieägare	och	bolag	inte	sker	på	ett	sätt	som	de	facto	utgör	
ett	minoritetsförtryck.111	
	
Vad	 avser	 exitmöjligheter	 används	 så	 kallade	 buy-sell-agreements	 eller	 buy-out-
agreements,	 som	 förpliktigar	 bolaget	 eller	 övriga	 aktieägare	 att	 förvärva	 överlåtarens	
aktier.112	Avtalsmodellen	lämpar	sig	väl	för	joint	ventures.	Vid	avtalsingående	är	det	viktigt	
att	fastställa	vilken	form	av	utträde	ur	bolaget	som	omfattas,	ibland	omfattas	endast	döds-
fall	men	 i	 andra	 fall	 även	 frivillig	 såväl	 som	 ofrivillig	 försäljning	 av	 aktierna.113	 Lämpligen	
regleras	även	 frågor	om	värdering114	 samt	 finansiering	 för	att	parterna	 faktiskt	 ska	kunna	
genomföra	avtalet.115		
	
5.2.	Norsk	rätt	

5.2.1.	Inledning	

Till	skillnad	från	den	amerikanska	rätten	är	den	norska	rätten,	av	förklarliga	skäl,	betydligt	
mer	 närliggande	 den	 svenska.	 Båda	 länderna	 har	 civil	 law-tradition	 och	 har	 till	 stor	 del	
gemensam	rättshistoria.		
	
Det	 är	 knappast	 överraskande	 att	 många	 regler	 och	 principer	 i	 den	 norska	 bolagsrätten	
känns	 igen	 från	 den	 svenska	 rätten.116	 Den	 gemensamma	 bolagsrättsliga	 grunden	 har	 i	
huvudsak	två	skäl:	 i)	 ländernas	i	stora	drag	gemensamma	kultur	samt	politiska	och	sociala	
strukturer	samt	ii)	det	samarbete	som	mellan	1930-	till	1970-talet	genomfördes	mellan	de	
nordiska	 länderna,	Sverige,	Norge,	Finland	och	Danmark	med	målsättning	att	enas	om	en	
Uniform	Nordic	 Companies	Act.117	 Efter	Danmarks	 inträde	 i	 EU	blev	 samarbetet	 inte	 det-
samma	 och	 den	 gemensamma	 lagstiftningsprodukten	 slopades.	 Trots	 det	 valde	 såväl	
Finland,	Norge	och	Sverige	kort	därefter	att	genomföra	ny	lagstiftning	baserad	på	vad	som	

                                                
109	Bainbridge,	Corporate	Law,	s.	455.	
110	T.ex.	Bainbridge,	Corporate	Law,	s.	455.	
111	 Jmf.	 Donahue	 v.	 Rodd	 Electrotype	 där	 den	 verkställande	 direktören	 förhandlade	 med	 en	
aktieägare	som	även	var	hans	pappa	om	att	bolaget	skulle	köpa	hans	aktier.	En	minoritetsägare	som	
också	ville	sälja	fick	inte	möjlighet	att	sälja	till	samma	villkor	som	pappan.	Försäljningen	ansågs	inte	
tillåten.			
112	Sandström,	Hembud	och	lösningsrätt	vid	övergång	av	aktier,	s.	127.		
113	Sandström,	Hembud	och	lösningsrätt	vid	övergång	av	aktie,	s.	127	samt	Hatt	&	Keevil,	The	Buy-
Sell	Agreement,	231.	
114	Utvecklas	av	Bainbridge,	Corporate	Law,	s.	456	ff.	
115	Hatt	&	Keevil,	The	Buy-Sell	Agreement,	 231.	Det	är	exempelvis	möjligt	 att	 teckna	en	 försäkring	
vars	premie	löses	ut	när	ena	parten	vill	lämna	samarbetet.			
116	Andersson,	The	Making	of	Company	Law	in	Scandinavia	and	Europe,	s.	28.	
117	Andersson,	The	Making	of	Company	Law	in	Scandinavia	and	Europe,	s.	28	ff.		
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skulle	 ha	 blivit	 Uniform	 Nordic	 Companies	 Act.	 Därefter	 har	 dock	 de	 nordiska	 ländernas	
bolagsrätt	utvecklats	i	olika	riktningar.118	
	
Den	 mest	 framträdande	 skillnaden	 mellan	 svensk	 och	 norsk	 bolagsrätt	 som	 bör	 noteras	
redan	här	är	att	Norge	har	separata	lagar	för	privata	och	publika	aktiebolag.119	För	den	här	
framställningen	är	endast	lagen	för	privata	aktiebolag,	lov	om	aksjeselskaper,120	av	intresse.	
	
5.2.2.	Beslutsprocess	

De	norska	reglerna	för	beslutsfattande	av	stämman	och	styrelsen	har	stora	likheter	med	de	
svenska	reglerna.	De	dispositiva	reglerna	för	bolagsstämman	är	att	stämman	fattar	beslut	
om	en	majoritet	ansluter	sig	till	förslaget,	förutsatt	att	inte	andra	röstkrav	föreskrivs	i	lagen.	
Vid	 beslut	 där	 omröstningen	 resulterar	 i	 lika	 röstetal	 avgör	 ordförandens	 röst.	 Vid	 lika	
röstetal	för	personval	avgörs	frågan	genom	lottning.121	Styrelsen	väljs	av	bolagsstämman,122	
och	avgörs	därmed	genom	lottning	om	aktieägarna	i	ett	joint	venture	inte	kan	enas.	Det	ska	
dock	noteras	att	även	i	norsk	rätt	finns	viss	rätt	till	styrelserepresentation	som	ska	väljas	av	
och	bland	de	anställda.123	
	
Styrelsen	 fattar	 beslut	 med	 majoritet.	 För	 att	 vara	 beslutför	 krävs	 att	 minst	 hälften	 av	
styrelsen	deltar	eller	den	högre	andel	som	föreskrivs	i	bolagsordningen.124	Vid	lika	röstetal	i	
styrelsen	avgör	den	sida	som	ordföranden	ansluter	sig	till.125	
	
5.2.3	Exitmöjligheter	

Om	 beslutsprocessen	 är	 nästintill	 identisk	 med	 den	 svenska	 regleringen	 är	 den	 norska	
lösningen	 på	 aktieägares	 exit	 desto	mer	 intressant.	 I	 §	 4-24	 lov	 om	 aksjeselskaper	 finns	
nämligen	en	bestämmelse	som	ger	aktieägare	rätt	att	ansöka	i	domstol	om	att	få	sina	aktier	
inlösta	av	bolaget.		

§	4-24.	Rett	til	å	tre	ut	av	selskapet	
(1)	 Retten	 skal	 etter	 søksmål	 fra	 en	 aksjeeier	 innløse	 aksjeeierens	 aksjer	 når	
tungtveiende	 grunner	 taler	 for	 at	 aksjeeieren	 gis	 rett	 til	 å	 tre	 ut	 av	 selskapet	
som	følge	av	at	
1.	 et	 selskapsorgan	 eller	 andre	 som	 representerer	 selskapet,	 har	 handlet	 i	

strid	med	§§	5-21	og	6-28,	
2.	 en	annen	aksjeeier	i	selskapet	har	misbrukt	sin	innflytelse	i	selskapet,	eller	
3.	 det	 har	 oppstått	 et	 alvorlig	 og	 varig	 motsetningsforhold	 mellom	

aksjeeieren	 og	 andre	 aksjeeiere	 i	 selskapet	 vedrørende	 driften	 av	
selskapet.	

                                                
118	Andersson,	The	Making	of	Company	Law	in	Scandinavia	and	Europe,	s.	33	ff.	
119	Bl.a.	Hessius	&	Graner,	Överlåtelsebegränsningar	för	aktier,	s.	19.	
120	Lov	om	aksjeselskaper,	LOV-1997-06-13-44.	
121	§	5-17	aksjeloven.	
122	§	6-3	aksjeloven.	
123	§	6-4	aksjeloven.	
124	§	6-24	aksjeloven.	
125	§	6-25	aksjeloven.	
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Som	 följer	av	ordalydelsen	kan	ett	allvarligt	och	varaktigt	motsättningsförhållande	mellan	
aktieägarna	utgöra	sådana	starka	skäl,	tungtveiende	grunner,	som	gör	att	en	aktieägare	kan	
kräva	 att	 bolaget	 ska	 lösa	 in	 den	 ansökande	 aktieägarens	 aktier.	 För	 att	 sådana	 skäl	 ska	
anses	föreligga	krävs	det	enligt	förarbetena	att	en	klar	intresseövervikt	talar	för	inlösen.126	
Det	hänger	ihop	med	att	det	normala	sättet	att	avyttra	aktierna	är	att	sälja	dem,	och	först	
när	det	inte	är	rimligt	att	sälja	aktierna	kan	inlösen	komma	i	fråga.127		
	
Vad	avser	revidering	av	bolagets	inlösenskyldighet	i	aktieavtal	har	uppfattningen	framförts	
att	det	är	möjligt	för	aktieägare	att	avtalsvägen	fylla	ut	bestämmelsen	med	ytterligare	skäl	
för	inlösen	för	det	fall	att	rekvisiten	inte	är	uppfyllda.128			
	
Efterföljande	bestämmelse,	§	4-25,	 innehåller	en	motsvarande	rätt	 för	bolaget	att	ansöka	
om	att	lösa	ut	en	aktieägare.	

§	4-25.	Utløsning	av	en	aksjeeier	
(1)	 Retten	 skal	 etter	 søksmål	 fra	 selskapet	 utløse	 en	 aksjeeier	 fra	 selskapet	

dersom	
1.	 aksjeeieren	ved	mislighold	har	krenket	selskapsforholdet	vesentlig,	eller	
2.	 det	 har	 oppstått	 et	 alvorlig	 og	 varig	 motsetningsforhold	 mellom	

aksjeeieren	 og	 andre	 aksjeeiere	 i	 selskapet	 vedrørende	 driften	 av	
selskapet,	 eller	 det	 foreligger	 andre	 tungtveiende	 grunner	 som	 tilsier	 at	
aksjeeieren	utløses.	

Utlösenmöjligheten	 i	 §	 4-25	medför	 en	möjlighet	 för	 bolaget	 att	 ansöka	om	att	 en	 aktie-
ägare	 ska	 lösas	 ut.	 Till	 skillnad	 från	 §	 4-24	 aktualiseras	 bestämmelsen	 inte	 enbart	 när	 en	
aktieägare	vill	lämna	bolagets	ägarkrets,	utan	även	en	ägare	som	inte	vill	lämna	ifrån	sig	sin	
äganderätt	 i	 bolaget	 kan	 bli	 utlöst.	 För	 joint	 ventures	 är	 dock	 inte	 §	 4-25	 lika	 funktionell	
eftersom	beslut	om	att	 ansökan	om	utlösen	av	aktieägare	 fattas	av	bolagsstämman	efter	
förslag	från	styrelsen.129	Det	innebär	att	både	styrelsen	och	bolagsstämman	måste	komma	
till	majoritetsbeslut	om	att	lösa	ut	en	aktieägare.	Med	beaktande	av	att	en	av	aktieägarna	
röstar	 emot	 beslutet	 betyder	 det	 i	 praktiken	 att	 styrelseordföranden	måste	 rösta	 för	 ut-
lösen	och	på	så	sätt	avgöra	styrelsebeslutet	och	att	lottningen	i	bolagsstämman	leder	till	att	
stämman,	 trots	 lika	 röstetal,	 fattar	 beslut	 om	 utlösen.	 	 Det	 är	 således	 långt	 ifrån	
oproblematiskt	att	driva	igenom	ansökan	om	att	lösa	ut	en	av	ägarna	mot	dennes	vilja.	Vill	
å	 andra	 sidan	 en	 av	 ägarna	 avhända	 sig	 sitt	 aktieinnehav	 är	 §	 4-24	 lika	 passande.	 I	
sammanhanget	bör	även	poängteras	att	bestämmelserna	om	rätt	till	inlösen	inte	enbart	är	
fiktiva,	utan	prövas	och	tillämpas	av	de	norska	domstolarna.130		
	
Även	 i	 andra	 situationer	 än	 de	 som	 omfattas	 av	 §	 4-24	 och	 §	 4-25	 kan	 aksjeselskaper	
förvärva	egna	aktier.	Att	så	är	fallet	följer	av	9	kapitlet.	Det	är	inte	möjligt	att	teckna	egna	
aktier	 men	 däremot	 är	 det	 möjligt	 för	 bolaget	 att	 förvärva	 egna	 aktier,	 förutsatt	 att	
reglerna	i	9	kapitlet	efterföljs,	exempelvis	kravet	på	att	vederlaget	för	förvärvet	ligger	inom	

                                                
126	NOU	1996	nr.	3	s.	126.	
127	NOU	1996	nr.	3	s.	125.	
128	Woxholth,	Aksjonæravtaler,	s.	98	samt	vidare	hänvisningar	i	not	212.	
129	§	4-25	st.	2	aksjeloven.		
130	T.ex.	i	högsta	instans,	Høyesterett,	i	Rt	2000	s.	931,	Rt	1924	s.	226,	Rt	1952	s.	967.	
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ramen	för	det	belopp	bolaget	kan	använda	till	utdelning131	samt	att	beslutet	är	godkänt	av	
bolagsstämman.132	 Vidare	 finns	 det	 i	 12	 kapitlet	 bestämmelser	 om	 nedsättning	 av	 aktie-
kapitalet.	
	
Utöver	 möjligheterna	 till	 inlösen	 efter	 ansökan	 av	 aktieägare,	 samt	 frivilligt	 förvärv	 av	
bolaget,	har	aktieägare	även	en	möjlighet	att	kräva	att	bolaget	ska	upplösas	enligt	§	16-19.	
För	att	 vinna	 framgång	med	ansökan	krävs	att	 særlig	 tungtveiende	grunner	 talar	 för	upp-
lösning.	Rekvisitet	är	besläktat	med	kravet	 för	aktieägares	rätt	att	begära	 inlösen,	men	är	
ytterligare	ett	steg	högre	ställt,	helt	enkelt	eftersom	upplösning	av	bolaget	är	en	mer	vid-
sträckt	åtgärd.133		
	
För	både	privata	och	publika	bolag	gäller	i	norsk	bolagsrätt	att	aktien	är	fritt	överlåtbar.134	
Regeln	återfinns	i	§	4-15	(1)	för	aksjeselskap	och	föreskriver	att	fri	överlåtbarhet	gäller	om	
inte	annat	föreskrivs	i	 lag,	bolagsordning	eller	i	avtal	mellan	aktieägarna.135	I	§	4-15	(2)-(3)	
föreskrivs	dock	att	en	motsvarighet	till	hembudsklausulen	samt	samtyckesskyldighet	gäller	i	
fråga	om	aktieöverlåtelse	förutsatt	att	 inte	annat	 föreskrivs	 i	bolagsordningen.	 I	praktiken	
är	 utgångspunkten	 enligt	 norsk	 rätt	 således	 att	 det	 råder	 en	 överlåtelsebegränsning	 vid	
överlåtelse	av	aktier	i	privata	bolag	(såvida	inte	annat	föreskrivits	i	bolagsordningen).		
	
5.3.	Komparativ	analys	

5.3.1.	Beslutsprocess	

Som	 framgår	 av	 framställningen	ovan	 är	 beslutsprocessen	 för	 styrelse	 och	bolagsstämma	
närmast	 identisk	 i	 den	 norska	 och	 den	 svenska	 rätten.	 Jämförelsen	 avseende	 besluts-
processen	kommer	därför	 inriktas	på	 skillnader	mellan	den	 svenska	och	den	amerikanska	
lösningen.		
	
Både	den	svenska	och	amerikanska	rätten	utgår	från	ett	majoritetskrav,	men	vid	lika	röste-
tal	går	lösningarna	isär.	I	svensk	rätt	har	funktionaliteten	prioriterats	genom	en	lösning	där	
bolagsorganen	nästan	alltid	kan	komma	 till	beslut.	 Som	en	konsekvens	 tillskrivs	 stämman	
såväl	 som	 styrelsens	 ordförande	 en	 utslagsröst.	 Den	 amerikanska	 rätten	 väljer	 motsatt	
stånd-punkt;	om	bolagsorganen	inte	kan	komma	till	ett	majoritetsbeslut	kan	inte	ett	beslut	
fattas	i	frågan.		
	
För	aktiebolag	med	uppdelat	ägande	där	det	inte	finns	risk	för	att	lika	röstetal	uppstår	mer	
än	 som	 ett	 undantag	 kan	 den	 svenska	 lösningen	 beskrivas	 som	 klok	 och	 ytterst	 rimlig.	
Låsningar	på	grund	av	att	bolagsorganen	inte	kan	komma	till	beslut	kan	bli	kostsamma	i		

                                                
131	§	9-3	aksjeloven.	
132	§	9-4	aksjeloven.	
133	Woxholth,	Aksjonæravtaler,	s.	117.		
134	Hessius	&	Graner,	Överlåtelsebegränsningar	för	aktier,	s.	20	samt	Andenæs,	Aksjeselskapsrett,	s.	
83	ff.	
135	En	kort	notis	måste	göras	om	att	aktieavtal	här	nämns	direkt	i	lagtexten,	något	som	inte	är	fallet	
för	svensk	bolagsrätt.	
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situationer	 när	 beslut	måste	 fattas	 snabbt.136	 Genom	 att	 tilldela	 styrelsen	 och	 stämmans	
ordförande,	som	aktieägarna	kan	tillsätta	direkt	på	bolagsstämman,	den	extra	makt	som	en	
utslagsröst	 innebär	kan	 låsningen	undvikas	och	bolaget	kan	 fortsätta	sin	verksamhet	utan	
sådana	extrakostnader	som	kan	uppstå	vid	uppskjutet	beslutsfattande	i	brådskande	frågor.	
	
Det	 finns	två	problem	med	den	svenska	 lösningen	att	 tilldela	ordföranden	utslagsröst	och	
dessa	problem	visar	även	fördelarna	med	den	amerikanska	lösningen.	Det	första	problemet	
är	 när	 det	 uppstår	 lika	 röstetal	 vid	 tillsättande	 av	 stämmo-	 samt	 styrelseordförande	 och	
valet	avgörs	med	lottens	hjälp.	I	en	sådan	situation	är	det	knappast	lämpligt	att	den	fram-
lottade	 ordföranden	 tilldelas	 en	 utslagsröst	 i	 alla	 frågor	 med	 absolut	 majoritet.	 Det	 här	
problemet	är	särskilt	framträdande	för	joint	ventures	där	det	snarare	är	regel	än	undantag	
att	 lika	röstetal	uppstår	vid	val	av	ordförande.	Det	extra	 inflytande	som	en	aktieägare	till-
delas	 genom	 framlottning	 av	 deras	 representant	 till	 ordförande	 framstår	 varken	 som	
motiverat	eller	rimligt.		
	
Nästa	problem	också	är	 särskilt	 framträdande	 för	 joint	ventures.	För	bolagsformen	är	det	
vanligt	att	 lika	röstetal	uppstår	på	bolagsstämman,	helt	enkelt	varje	gång	aktieägarna	inte	
tycker	 lika.	 Även	 för	 styrelsen	 i	 joint	 ventures	 är	 risken	 stor	 att	 lika	 röstetal	 uppkommer	
ofta,	 i	vart	fall	 i	de	situationer	där	ägarna	har	 lika	många	styrelserepresentanter.	Styrelse-
uppdrag	 präglas	 ofta	 av	 en	 stark	 lojalitet	 mot	 den	 aktieägare	 som	 nominerat	 styrelse-
representanten,	även	om	den	naturligtvis	frångås	när	så	krävs	för	att	undgå	straffansvar.137	
Problemet	för	både	bolagsstämman	och	styrelsen	är	att	lika	röstetal	uppstår	för	ofta,	vilket	
medför	att	ordföranden	får	en	oproportionerligt	stor	fördel.			
	
Amerikansk	rätt	undviker	från	de	här	problemen,	men	till	kostnaden	av	att	bolagsorganen	
inte	kan	komma	till	beslut	med	mindre	än	att	aktieägarna	samt	styrelsen	enas.	Om	det	inte	
är	möjligt	 lämnas	antingen	beslutet	därhän	eller	om	 låsningen	hotar	bolagets	 fortlevande	
aktualiseras	 exitmöjligheten	 judicial	 dissolution.	 Den	 här	 regleringen	 medför	 ett	 stort	
incitament	för	bolagsorganen	att	kommunicera,	kompromissa	och	slutligen	enas.		
	
Ytterligare	 en	 skillnad	mellan	 beslutsprocessen	 i	 amerikansk	 och	 svensk	 rätt	 är	 synen	 på	
vote	 pooling	 agreements.	 Aktieägarna	 ingår	 ett	 avtal	 enligt	 vilket	 flera	 aktieägare	 lämnar	
över	 rösträtten	 till	 en	 utomstående	 som	 röstar	 för	 samtliga	 aktier.	 På	 det	 här	 sättet	 kan	
låsningar	i	beslutsprocessen	helt	undvikas.	Enligt	svensk	rätt	är	det	enligt	huvudregeln	inte	
tillåtet	 på	 grund	 av	 splittringsförbudet.	 Splittringsförbudet	 framgick	 i	 1944-års	 aktie-

                                                
136	Som	exempel	på	brådskande	frågor	kan	nämnas	ett	akut	behov	av	kapitaltillskott,	dels	i	ett	kritiskt	
läge	för	att	undvika	konkurs	men	även	för	att	 ta	 tillvara	på	en	viktig	affärsmöjlighet.	Likaså	kan	en	
snabb	ändring	av	bolagsordningen	vara	nödvändig	för	att	kunna	ta	tillvara	på	en	affärsmöjlighet	som	
till	viss	del	ligger	utanför	bolagssyftet.	
137	Även	om	styrelseledamöter	ofta	känner	en	stark	 lojalitet	till	den	aktieägare	som	utsett	dem,	på	
grund	av	den	prestige	och	ekonomiska	fördelar	ett	styrelseuppdrag	innebär,	har	lojaliteten	såklart	en	
gräns.	 Frågan	om	var	den	gränsen	går	är	närmast	en	psykologisk	 fråga.	 Styrelseledamöter	är	även	
legalt	bundna	av	den	bolagsrättsliga	lojalitetsplikten	gentemot	bolaget	och	likaså	under	straffansvar	
för	att	fatta	vissa	redovisningsbeslut	och	hantera	en	likviditetsbrist.	I	de	fall	straffansvar	är	aktuellt	är	
min	 uppfattning	 att	 lojaliteten	 mot	 aktieägaren	 alltid	 får	 vika,	 men	 när	 regelefterlevnad	 inte	 är	
sanktionerad	 är	 det	 nog	 betydligt	 mer	 tveksamt	 om	 styrelseledamoten	 följer	 det	 bolagsrättsliga	
regelverket	mot	aktieägarens	vilja.	
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bolagslag	direkt	i	3	§	3A	och	har	behandlats	av	Högsta	domstolen,	bland	annat	i	NJA	1972	s.	
29.	Utgångspunkten	 är	 att	 rösträtten	 inte	 får	 klyvas	 från	 de	 ekonomiska	 rättigheterna.138	
Om	rösträtten	separeras	 från	de	ekonomiska	rättigheterna	till	aktien	genom	ett	avtal	 för-
ändrar	 det	 inte	 den	 bolagsrättsliga	 rätten	 för	 den	 faktiska	 ägaren,	 som	 är	 införd	 i	 aktie-
boken,	 att	 rösta.	 Det	 innebär	 att	 om	 ägaren	 som	 är	 införd	 i	 aktieboken	 kommer	 till	
stämman	 för	 att	 rösta	 är	 det	 denna	 ägare	 och	 ingen	 annan	 som	 har	 rätt	 att	 rösta	 för	
aktierna.	Det	betyder	dock	inte	att	röstavtalet	inte	får	avtalsrättsliga	verkningar.139		
	
5.3.2.	Exitmöjligheter	 	

Av	 den	 komparativa	 studie	 som	 genomförts	 kan	 skönjas	 en	mer	 eller	mindre	 omedelbar	
möjlighet	 att	 lämna	 bolagsgemenskapen.	 I	 den	 norska	 rätten	 finns	 det	 under	 vissa	
förutsättningar	möjlighet	för	aktieägaren	att	begära	exit	i	domstol	och	bolaget	kan	då	för-
pliktas	lösa	ut	aktierna.	Vidare	finns	det	möjlighet	för	aktieägaren	att	begära	upplösning	av	
bolaget	 och	 sist	men	 inte	minst	 kan	 bolaget	 lösa	 in	 aktierna	 på	 frivillig	 väg	 när	 särskilda	
förutsättningar	är	uppfyllda.	Den	norska	rätten	erbjuder	alltså	tre	möjligheter	för	en	aktie-
ägare	 att	 lämna	 bolagsgemenskapen	 utan	 att	 någon	 annan	 aktieägare	 behöver	 köpa	 ut	
aktierna	med	egna	medel.		
	
Den	 lösning	 som	 används	 i	 USA	 är	 mer	 likartad	 den	 svenska	 lösningen.	 Vid	 allvarliga	
låsningar	kan	domstol	 förklara	att	bolaget	ska	upplösas,	men	 innan	så	sker	ges	den	andra	
aktieägaren	chansen	att	 lösa	ut	den	ansökande	partens	aktier.	Om	parterna	 inte	kommer	
överens	om	köpeskilling	kan	domstolen	fastställa	ett	belopp.	Metoden	liknar	till	viss	del	den	
svenska	 lösningen	 i	 samäganderättslagen,	där	en	aktieägare	har	möjlighet	att	påkalla	 för-
säljning	 på	 offentlig	 auktion.	 Även	 här	 kan	 den	 andra	 aktieägaren	 välja	 att	 köpa	 ut	 den	
andra	 ägaren	 genom	 att	 ropa	 hem	 alla	 aktier	 i	 bolaget.	 Problemet	 med	 den	 svenska	
modellen	är	dock	att	den	aktieägare	som	vill	behålla	sitt	ägande	i	bolaget	måste	buda	mot	
utomstående	parter	till	skillnad	mot	den	amerikanska	lösningen	där	parterna	får	enas	eller	
domstolen	ytterst	kan	fastställa	en	lämplig	köpeskilling.		Det	kan	tyckas	orättvist	att	svenska	
aktieägare	som	vill	behålla	 sitt	ägande	 inte	 får	någon	 förtur	 till	 aktierna,	å	andra	sidan	är	
det	möjligt	 att	 det	 inflytande	marknaden	 får	 över	 aktiernas	 värde	 gör	 att	 köpeskillingen	
fastställs	 till	 ett	 värde	 som	 bättre	 motsvarar	 det	 reella	 värdet	 av	 aktierna	 än	 den	 köpe-
skilling	som	fastställs	av	amerikansk	domstol.	
	
Om	 samarbetet	mellan	 ägarna	 i	 ett	 joint	 venture-bolag	 utgör	 ett	 enkelt	 bolag	 gäller	 som	
noterats	 inte	 reglerna	 i	 samäganderättslagen.	Någon	motsvarande	 exitlösning	 finns	 inte	 i	
den	tillämpliga	bolagslagen	utan	uppsägning	av	det	enkla	bolaget	medför	enbart	att	aktie-
ägarna	 inte	 längre	 är	 bundna	 vid	 ett	 samarbetsavtal.	 Aktieägare	 vars	 samarbete	 uppnår	
kraven	 för	 att	 utgöra	 ett	 enkelt	 bolag	 är	 därför	 låsta	 i	 det	 gemensamt	 ägda	 aktiebolaget	
utan	 exitmöjlighet.	 Eftersom	 den	 amerikanska	 lösningen	 judical	 dissolution	 inte	 enbart	
träffar	vissa	joint	venture-bolag	ger	den	amerikanska	rätten	en	betydligt	tryggare	möjlighet	
för	aktieägare	att	kunna	lämna	bolaget	vid	deadlock.	

                                                
138	Ett	undantag	är	att	en	panthavare	till	en	aktie	kan	få	utdelning	samt	att	en	splittring	av	aktien	är	
möjlig	 genom	 testamente,	 3	 kap.	 15	 §	 aktiebolagslagen.	 Flodhammar,	Aktieöverlåtelser	 och	 aktie-
ägarens	rättigheter,	s.	30.	
139	NJA	1972	s.	29.	
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För	att	återgå	till	den	norska	rätten	och	dess	lösningar	för	att	aktieägare	ska	kunna	lämna	
bolaget	förtjänar	bestämmelsen	§	4-24	aksjeloven	några	lovord,	eftersom	den	erbjuder	en	
direkt	 lösning	 på	 deadlock-problematiken.	 Problemet	 med	 den	 svenska	 lösningen	 är	 att	
likvidation	är	den	enda	lösningen	som	kvarstår	om	den	aktieägare	som	vill	behålla	bolaget	
inte	har	 tillräckliga	privata	 tillgångar	att	köpa	ut	den	 lämnande	partens	aktier	 samt	aktie-
ägarna	 inte	kan	enas	om	 inlösen	 täckt	av	 fritt	eget	kapital.	Utöver	den	exitmöjlighet	 som	
kan	 begäras	 i	 domstol,	 tillhandahåller	 den	 norska	 rätten	 en	möjlighet	 till	 frivilligt	 inlösen	
samt,	 när	 mycket	 starka	 skäl	 talar	 för	 det,	 en	 möjlighet	 till	 likvidering	 av	 bolaget.	 Vid	
deadlock	mellan	 aktieägarna	 är	 förstahandsvalet	 exit	 för	 en	 ägare	och	 först	 i	 andra	hand	
likvidation	av	bolaget.	Det	kan	jämföras	med	amerikansk	rätt	som	bara	erbjuder	likvidering,	
förutsatt	att	inte	den	andra	aktieägaren	väljer	att	köpa	loss	den	ansökande	partens	aktier,	
och	den	svenska	rätten	som	bara	 i	vissa	situationer	ens	erbjuder	försäljning.	En	anledning	
till	det	utförliga	lösningssystem	som	finns	i	den	norska	rätten	är	att	lagen	endast	omfattar	
privata	bolag,	och	det	är	med	de	privata	bolagen	i	åtanke	som	lagen	har	utformats.		
	
Vad	avser	buy-sell-agreements	som	är	vanligt	förekommande	inom	den	amerikanska	rätten	
ska	noteras	att	liknande	reglering	ofta	återfinns	i	svenska	avtal.	Det	finns	inget	hinder	i	den	
svenska	 rätten	 mot	 att	 aktieägarna	 ingår	 ett	 buy-sell-agreement,	 förutom	 som	 tidigare	
noterats,	 att	 det	 inte	 är	 möjligt	 att	 förelägga	 bolaget	 att	 förvärva	 aktierna,	 vilket	 är	 en	
skillnad	mot	 den	 amerikanska	 rätten	 som	 tillåter	 att	 bolaget	 köper	 aktierna	 av	 en	 aktie-
ägare	som	vill	frånhända	sig	sitt	aktieinnehav.		
	
5.3.3.	Slutsats		

Sammanfattningsvis	kan	sägas	att	den	norska	rätten	verkligen	har	presenterat	en	lösning	på	
problematiken	 kring	 svåra	 motsättningar	 mellan	 aktieägare.	 Trots	 att	 regleringen	 kring	
beslutsprocessen	är	likartad	den	svenska	räcker	de	väl	avvägda	exitbestämmelserna	för	att	
undvika	 kostsamma	 låsningar.	 Den	 amerikanska	 rätten	 har	 något	 annorlunda	 besluts-
process	 och	 exitmöjligheter	 och	 presenterar	 på	 så	 sätt	 en	 hållbar	 lösning	 på	 låsningar	
mellan	aktieägarna,	om	än	inte	lika	solid	som	den	norska.	
	
De	 olika	 rättsordningarna	 har	 löst	 problematiken	 på	 olika	 sätt	 men	 har	 båda	 i	 den	
dispositiva	rätten	gett	aktieägare	en	möjlighet	att	lösa	och	komma	ur	en	deadlock-situation	
som	de	inte	själva	förutsett.	
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6.	Framtiden	för	den	svenska	aktiebolagslagen	

6.1.	Behövs	det	en	förändring?		

Behovet	av	en	revidering	av	den	svenska	aktiebolagslagen	har	varit	föremål	för	en	grundlig	
genomgång	 i	 föregående	 kapitel.	 Som	 en	 sammanfattning	 finns	 det	 möjlighet	 för	 förut-
seende	 parter	 att	 själva	 lösa	 problematiken	 genom	 reglering	 i	 bolagsordning	 och	 aktie-
ägaravtal.140	 När	 så	 inte	 görs	 är	 det	 dispositiva	 rättsläget	 för	 joint	 ventures	 inte	 särskilt	
tillfredställande.	 Problematiken	 består	 av	 flera	 led,	 i)	 avsaknad	 av	 exitmöjlighet,	 ii)	
slumpartad	beslutsprocess,	 iii)	osäkerhet	kring	om	samarbetet	utgör	ett	enkelt	bolag,	och	
iv)	aktiens	fria	överlåtbarhet	står	obestridd.	
	
Mot	 bakgrund	 av	 att	 aktiebolagslagen	 ska	 fungera	 som	 ett	 standardkontrakt	 är	 det	 inte	
lämpligt	 att	 ett	 så	 stort	 ansvar	 överlämnas	 till	 ägarna	 till	 ett	 joint	 venture-bolag.	 Genom	
den	 komparativa	 utblick	 mot	 amerikansk	 och	 norsk	 rätt	 som	 gjorts	 framgår	 det	 med	 all	
önskvärd	 tydlighet	 att	 det	 är	 möjligt	 att	 hitta	 en	 tillfredställande	 lösning	 på	 deadlock-
problematiken	 genom	 den	 dispositiva	 rätten.	 Genom	 en	 revidering	 kan	 transaktions-
kostnaderna	 för	 parterna	 minskas.	 Följdfrågan	 blir	 hur	 lagändringen	 bör	 genomföras.	 I	
kommande	 avsnitt	 diskuteras	 behovet	 och	 möjligheterna	 av	 en	 förändrad	 lagstiftnings-
teknik	och	därefter	görs	en	genomgång	av	önskvärda	materiella	förändringar.	
	
6.2.	Förändrad	lagstiftningsteknik	

6.2.1	Uppdelning	privata	och	publika	aktiebolag		

Rent	lagtekniskt	finns	det	vissa	förändringar	som	kan	underlätta	anpassningen	av	den	aktie-
bolagsrättsliga	lagstiftningen	till	joint	ventures.	En	förändring	är	att	dela	upp	lagstiftningen	i	
två	separata	lagar,	en	för	publika	och	en	för	privata	bolag,	på	samma	sätt	som	gjorts	i	den	
norska	rätten.141	En	sådan	förändring	har	flera	fördelar.	Dels	kan	de	olika	lagarna	anpassas	
för	 det	 specifika	behov	 som	 finns	 för	 privata	 respektive	publika	bolag.	Dels	 finns	det	 EU-
rättsliga	krav	för	publika	bolag	som	för	nuvarande	är	införda	för	båda	bolagstyperna	i	den	
svenska	rätten,	trots	att	bestämmelserna	 inte	behövs	för	privata	bolag.	Som	exempel	kan	
nämnas	 att	 förvärvslåneförbudet	 härstammar	 från	 ett	 EU-direktiv	 som	 bara	 omfattar	
publika	bolag.142	Aktiebolagslagen	har	beskrivits	 som	”one	 size	 fits	 all”	och	har	 kritiserats	
för	 att	 inte	 i	 tillräcklig	 mån	 beakta	 skillnaderna	 mellan	 bland	 annat	 privata	 och	 publika	
bolag.143		

                                                
140	Även	om	aktieavtal	i	vid	bemärkelse	är	vanligt	förekommande,	som	regel	sätter	sig	parterna	ner	
och	planerar	hur	 samarbetet	 ska	genomföras,	 är	problemet	 snarare	att	parterna	 inte	 täkter	på	de	
risker	som	är	förenade	med	joint	ventures.	Hur	vanligt	det	är	med	skriftliga	aktieägaravtal,	eller	hur	
omfattade	de	som	regel	är,	är	svårt	att	svara	på	eftersom	aktieägaravtal	inte	registreras	och	många	
gånger	sekretessbeläggs.			
141	Lov	om	aksjeselskaper	för	privata	bolag	och	lov	om	allmennaksjeselskaper	för	publika	bolag.	
142	 Art.	 23.1	 i	 tidigare	 bolagsdirektivet	 77/91/EG.	 Regleringen	 har	 dock	 förändrats	 i	 art.	 25	
2012/30/EU	till	att	tillåta	lån	på	vissa	villkor	utan	att	den	svenska	bestämmelsen	i	21	kap.	5	§	aktie-
bolagslagen	 har	 ändrats.	 Att	 direktivet	 bara	 är	 tvingande	 för	 publika	 bolag	 framgår	 av	 art.	 1.	 Se	
vidare	Andersson,	Kapitalskyddet	i	aktiebolag,	s.	250.		
143	 Andersson,	 Kapitalskyddet	 i	 aktiebolag,	 s.	 34	 samt	 Almlöf,	 Bolagsorganens	 reglering	 och	 dess	
ändamålsenlighet,	s.	109.	
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Ur	lagstiftningssynpunkt	finns	det	vitala	skillnader	med	lagstiftningens	syfte	för	privata	och	
publika	bolag.	Något	 förenklat	 kan	 sägas	 att	de	publika	bolagen	 kräver	mer	 regelstyrning	
både	 internt	och	externt	på	grund	av	det	allmänintresse	 som	 finns	 i	hur	bolagen	bedrivs.	
Lagstiftningen	syftar	ofta	till	att	förmå	bolagen,	och	dess	ledning,	att	arbeta	i	enlighet	med	
rådande	värderingar	i	samhället.144	För	de	privata,	särskilt	de	mindre,	bolagen	är	syftet	ett	
annat.	 Där	 är	 det	 avgörande	 att	 reglerna	 utformas	 så	 att	 bolagen	 får	 ett	 bra	 stöd	 i	
uppstarts-	 och	 tillväxtfasen	 för	 att	 bidra	 till	 arbetstillfällen,	 innovation	 och	 utveckling	 i	
samhället.145	Genom	separata	lagar	är	det	enklare	för	användaren,	det	vill	säga	företagen,	
att	 tillämpa	 lagen	 utan	 att	 behöva	 vara	 insatt	 i	 den	 specifika	 lagstiftningsteknik	 som	 nu	
används	i	aktiebolagslagen,	där	det	krävs	en	viss	inläsning	för	att	förstå	vilka	bestämmelser	
som	är	tillämpliga	på	det	aktuella	bolaget.	
	
Naturligtvis	 kan	 regleringen	 även	 specificeras	 för	 publika	 bolag	 inom	 ramen	 för	 den	
nuvarande	 systematiken	 i	 aktiebolagslagen	med	specifika	bestämmelser	 för	publika	bolag	
sist	i	varje	kapitel.	Problemet	med	för	stora	skillnader	mellan	bolagstyperna	i	det	nuvarande	
systemet	är	att	lagen	blir	ännu	mer	otymplig	än	den	redan	är,	vilket	redan	nu	är	föremål	för	
kritik.146		
	
En	annan	intressant	aspekt	att	ta	i	beaktande	är	att	publika	bolag,	trots	att	de	till	antalet	är	
betydligt	 färre	 än	 de	 privata	 aktiebolagen,	 generellt	 har	 större	 ekonomiska	 muskler	 och	
störst	möjlighet	att	påverka	politiken	så	att	deras	behov	tillgodoses.	Såväl	 i	hög-	som	 låg-
konjunktur	 plockar	 de	 publika	 bolagen	 på	 lagstiftarens	 uppmärksamhet.147	 Genom	att	 ha	
två	olika	aktiebolagslagar	är	det	möjligt	att	 skapa	en	 lagstiftning	 som	är	mer	välanpassad	
för	privata	bolag	och	de	särskilda	behov	som	kan	finnas,	bland	annat	för	joint	ventures.	En	
uppdelning	 förenklar	 även	 för	 framtida	 ändringar,	 som	 då	 inte	 behöver	 gälla	 för	 båda	
bolagstyperna,	och	regelsystemen	kan	på	så	sätt	utvecklas	autonomt	och	på	längre	sikt	till-
skrivas	en	egen	praxiskatalog.	
	
För	 att	 i	 korthet	 belysa	 nackdelarna	 med	 en	 uppdelning	 av	 lagarna	 kan	 noteras	 att	 det	
naturligtvis	 innebär	 en	 kostnad	 för	 den	 förändrade	 lagstiftningen.	 Det	 går	 inte	 heller	 att	
bortse	från	risken	att	samma	situation	får	två	olika	tillämpningar.	Dessutom	föreligger	det	
under	 en	 övergångsperiod	 en	 viss	 risk	 för	 att	 lagarna	 blandas	 ihop,	 främst	 av	 lekmän.	
Sammantaget	är	min	uppfattning	att	 fördelarna	överväger	nackdelarna	med	marginal	och	
att	den	här	förändringen	bör	genomföras	så	snart	som	möjligt.	
	
6.2.2.	Dispositiva	och	tvingande	bestämmelser		

I	 den	 svenska	 aktiebolagslagen	 finns	 det	 som	 bekant	 tvingande	 och	 dispositiva	
bestämmelser.	De	dispositiva	bestämmelserna	kan	vara	av	antingen	opt-out-	 eller	opt-in-
karaktär.	Skillnaden	består	i	att	opt-out-bestämmelser,	som	är	de	mest	frekvent	använda	i	
aktiebolagslagen,	 föreslår	 en	 lösning	 som	 gäller	 mellan	 parterna	 om	 de	 inte	 avtalat	 om	
något	 annat.	 Parterna	 har	 på	 så	 sätt	 frihet	 att	 välja	 en	 egen	 lösning	 om	 opt-out-

                                                
144	Sevenius,	Dags	att	stycka	upp	aktiebolagslagen,	s.	41.		
145	Sevenius,	Dags	att	stycka	upp	aktiebolagslagen,	s.	41.	
146	T.ex.	Andersson,	ABL	-	Monsters	Inc.?	S.	89.	
147	Sevenius,	Dags	att	stycka	upp	aktiebolagslagen,	s.	41.	
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bestämmelsen	 inte	 passar	 för	 det	 aktuella	 bolaget.148	 De	 flesta	 opt-out-bestämmelserna	
finns	 i	 7	 och	 8	 kapitlet.	 På	 några	 platser	 i	 lagen	 använder	 lagstiftaren	 en	 opt-in-teknik,	
exempelvis	 genom	 överlåtelsebegränsningarna	 i	 4	 kapitlet.	 Karaktäristiskt	 för	
bestämmelserna	är	att	de	inte	är	direkt	tillämpliga,	utan	det	krävs	att	de	aktiveras	genom	
ett	beslut	av	bolagsstämman.149		
	
Det	är	viktigt	att	varje	bestämmelses	karaktär	är	väl	avvägd.	Exempelvis	är	det	avgörande	
att	 beslutet	om	en	eventuell	 exitbestämmelse	 görs	 i)	 tvingande,	 ii)	 av	opt-in-,	 eller	 iii)	 av	
opt-out-karaktär	är	väl	genomtänkt.		
	
Vid	 beslutsfattande	 av	 karaktären	 på	 en	 bestämmelse	 bör	 vissa	 ekonomiska	 och	
psykologiska	 hinder	 för	 bolagen	 att	 anpassa	 rätten	 beaktas.	 Vad	 avser	 de	 ekonomiska	
hindren	 består	 de	 av	 transaktionskostnader	 bland	 annat	 för	 att	 uppfylla	 formaliakraven	
som	 krävs	 för	 att	 frångå	 eller	 tillämpa	 lagens	 dispositiva	 bestämmelser.	 Det	 innebär	
exempelvis	 kostnader	 för	 att	 hålla	 stämma,	 ändra	 bolagsordningen	 och	 att	 anmäla	
ändringarna	till	Bolagsverket.	Dessutom	finns	det	en	viss	risk	att	beslutet	inte	uppfyller	de	
krav	 som	 lagen	 ställer,	 vilket	 kan	 ge	 upphov	 till	 en	 långdragen	 och	 kostsam	 domstols-
prövning.	
	
Som	 exempel	 kan	 NJA	 1990	 s.	 286	 kort	 belysas.	 Målet	 gällde	 ett	 skadeståndskrav	 mot	
revisorerna	till	ett	bolag.	För	att	kunna	väcka	talan	krävdes	att	bolagsstämman	hade	biträtt	
förslaget	 om	 skadeståndstalan.	 I	 det	 aktuella	 stämmoprotokollet	 stod	 det	 att	 stämman	
biträtt	skadeståndskrav,	men	det	noterades	inte	särskilt	att	skadeståndstalan	skulle	väckas.	
Målet	 vandrade	 genom	 tre	 instanser	 där	 Högsta	 domstolen	 bestämde	 att	 bolaget	 fick	
åberopa	 bevisning	 för	 att	 även	 skadeståndstalan	 omfattades	 i	 beslutet.	 Den	 nya	
bevisningen	medförde	att	målet	visades	åter	till	tingsrätt.	Kravet	på	att	bolagsstämman	ska	
biträda	 skadeståndstalan	 anses	 generellt	 inte	 som	 särskilt	 ingripande.	 Rättsfallet	 visar	
emellertid	att	 även	 simpla	 formaliakrav	kan	generera	 stora	kostnader	 för	bolaget	om	det	
vill	 sig	 illa.	 Risken	måste	 beaktas	 vid	 utformning	 av	 formaliakraven	 för	 att	 aktivera	 eller	
avaktivera	dispositiva	bestämmelser.		
	
Vidare	tillkommer	kostnader	för	själva	beslutsprocessen	i	form	av	de	resurser	som	krävs	för	
informationsinsamling	 inför	 beslutet,	 att	 bedöma	 alternativen	 och	 att	 slutligen	 fatta	 ett	
beslut.	 Inom	 kategorin	 ekonomiska	 hinder	 mot	 dispositivitet	 kan	 slutligen	 begreppet	
nätverksfördelar	 beröras.	 Begreppet	 innebär	 att	 det	 finns	 en	 kostnadsbesparande	 fördel	
med	 att	 fler	 aktörer	 använder	 en	 produkt.150	 Ur	 lagstiftningssynpunkt	 medför	 frekvent	
tillämpning	av	ett	lagrum	en	indirekt	nätverksfördel	genom	att	det	utformas	branschpraxis	
och	domstolspraxis	som	är	vägledande	vid	tillämpningen	av	bestämmelsen,	vilket	leder	till		
	
	

                                                
148	Almlöf,	När	dispositiva	lagregler	blir	tvingande,	s.	11.	
149	Almlöf,	När	dispositiva	lagregler	blir	tvingande,	s.	11.	
150	 Definition	 nätverksfördel	 från	 Katz	 &	 Shapiro,	 Network	 Externalities	 Competition	 and	
Compatibility,	s.	424.		
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minskade	transaktionskostnader.151	
	
Utöver	de	ekonomiska	effekterna	bör	även	de	psykologiska	hindren	mot	förändringar	från	
den	 dispositiva	 rätten	 beröras.	 Det	 huvudsakliga	 problemet	 kan	 förklaras	 med	 hjälp	 av	
status	quo-teorin.	Teorin	är	väl	etablerad	inom	beteendevetenskapen	och	går	i	huvudsak	ut	
på	att	människor	upplever	att	ett	dåligt	resultat	som	beror	på	ett	medvetet	val	är	värre	än	
att	passivt	utsättas	för	samma	resultat.152	Det	ska	noteras	att	status	quo-teorin	kan	bevisas	
även	 i	 avsaknad	 av	 transaktionskostnader.153	 Teorin	 medför	 att	 det	 uppfattas	 som	 mer	
riskabelt	att	välja	bort	en	dispositiv	bestämmelse	än	att	tillämpa	den	dispositiva	lagen	rakt	
av.	Vidare	följer	att	det	är	 lättare	att	välja	att	tillämpa	en	opt-in-bestämmelse	än	att	välja	
bort	en	opt-out.154		
	
Slutligen	 ska	 noteras	 att	 det	 kan	 vara	 en	 förhandlingsnackdel	 att	 kräva	 förändringar	 från	
dispositiv	 rätt	och	att	den	part	som	kräver	ändringar	riskerar	att	uppfattas	som	besvärlig.	
Förutom	extremfallet	när	det	här	gör	att	parten	 förlorar	 chansen	att	 ingå	och	grunda	ett	
gemensamt	bolag,	 finns	det	viss	 risk	 för	att	parterna	börjar	sitt	 samarbete	på	ett	kyligare	
sätt	än	vad	 som	annars	vore	möjligt.	Något	 som	kan	bli	 kostsamt	 i	det	 långa	 loppet	 i	det	
täta	samarbete	som	är	karaktäristiskt	för	samarbete	i	bolag.	
	
Slutsatsen	 av	 ovanstående	 är	 att	 även	 om	 det	 finns	 stora	 fördelar	 med	 dispositiva	
bestämmelser	är	det	viktigt	att	komma	ihåg	betydelsen	av	rätten	så	som	den	ser	ut	om	inte	
parterna	väljer	att	förändra	den.	Det	finns	argument	för	och	emot	alla	tre	alternativen	och	i	
stor	utsträckning	handlar	det	om	huruvida	aktiebolagslagen	delas	upp	 i	 två	separata	 lagar	
för	privata	och	publika	bolag.	I	min	mening	passar	inte	en	tvingande	exitbestämmelse,	eller	
ens	 en	 exitbestämmelse	 av	 opt-out-karaktär,	 i	 aktiebolagslagens	 nuvarande	 utformning.	
Lämpligare	är	det	att	addera	en	exitbestämmelse	av	opt-in-karaktär.	En	sådan	bestämmelse	
är	det	minst	 ingripande	alternativet,	men	är	att	 föredra	framför	att	endast	tillåta	en	mot-
svarande	reglering	av	parterna	själva.		
 
6.3.	Förändrad	materiell	rätt		

6.3.1.	Förändrad	beslutsprocess		

Av	störst	intresse	under	den	aktuella	rubriken	är	om	det	är	möjligt	att	komma	bort	från	att	
lika	 röstetal	 i	 styrelse	 och	 bolagsstämma	 avgörs	 genom	 lottens	 röst	 eller	 ordförandens	

                                                
151	 Både	 en	 direkt	 fysisk	 och	 en	 indirekt	 nätverkseffekt	 kan	 utskiljas	 för	 vissa	 produkter.	 Katz	 &	
Shapiro,	Network	 Externalities	 Competition	 and	 Compatibility,	 s.	 424.	 Den	 fysiska	 effekten	 består	
t.ex.	av	den	ökade	nyttan	av	en	telefon.	Desto	 fler	som	har	en	telefon	desto	större	nytta	 får	varje	
användare	av	produkten.	Den	indirekta	effekten	av	fler	produkter	leder	till	fler	tillverkare,	försäljare	
och	 anslutande	 produkter.	 För	 lagrum	 är	 det	 enbart	 de	 indirekta	 nätverkseffekterna	 som	
aktualiseras.	Klausner,	Corporations,	Corporate	Law,	and	Net-works	of	Contracts,	774	ff.	
152	Korobkin,	The	Status	Quo	Bias	and	Cotract	Default	Rules,	s.	631.	
153	Korobkin,	The	Status	Quo	Bias	and	Cotract	Default	Rules,	s.	648	f.	
154	 Almlöf,	 Bolagsorganens	 reglering	 och	 dess	 ändamålsenlighet,	 s.	 119.	 Almlöf	 hänvisar	 även	 till	
Hansmann,	 Corporation	 and	 Contract,	 samt	 Ayre,	 Regulating	 Opt-Out,	 som	 båda	 behandlar	 en	
amerikansk	studie	som	utvisade	att	införandet	av	ett	opt-in-system	i	vissa	delstater	i	USA	medförde	
en	ökad	 vilja	 att	 tillämpa	opt-in-bestämmelser	 jämfört	med	när	 en	 sådan	 lösning	 är	 tillåten	 enligt	
dispositiv	rätt	men	inte	explicit	föreslås	av	lagstiftaren.	
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utslagsröst,	 eftersom	 de	 två	 lösningarna	 inte	 ger	 ett	 tillfredställande	 resultat	 för	 joint	
ventures.		
	
Ett	alternativ	är	att	inte	erbjuda	en	lösning	på	lika	röstetal	med	resultat	att	bolagsorganen	
inte	kan	komma	till	beslut	om	de	inte	kan	nå	en	majoritet.	För	att	modellen	ska	fungera	är	
det	lämpligt	att	knyta	en	likvidations-	eller	exitmöjlighet	till	långvariga	låsningar	på	det	sätt	
som	gjorts	i	amerikansk	rätt.	Vidare	är	den	nuvarande	lösningen	inte	anmärkningsvärd	för	
publika	 bolag	 eller	 privata	 bolag	med	 splittrat	 ägande,	 där	 lika	 röstetal	 som	 regel	 endast	
uppkommer	vid	enstaka	 tillfällen.	Vid	en	eventuell	 revidering	av	den	svenska	aktiebolags-
lagen	 bör	 lämpligen	 ordförandens	 utslagsröst	 och	 lottens	 avgörande	 endast	 tas	 bort	 för	
privata	bolag,	eller	till	och	med	bara	för	joint	ventures.	
	
Ett	annat	alternativ	är	att	 istället	ta	bort	ordförandens	utslagsröst	och	låta	aktieägarna	på	
förhand	 enas	 om	 en	 tillfällig	 tie-breaking	 director	 vid	 låsningar	 vid	 en	 eller	 flera	 efter-
följande	besluts	av	något	av	bolagsorganen.	En	 sådan	person	 får	då	närmast	 rollen	av	en	
ensam	skiljeman.	Lösningen	är	 inte	lämplig	för	alla	bolag	utan	för	att	aktualiseras	bör	den	
snarare	placeras	som	en	opt-in-bestämmelse	som	bolagen	kan	välja	att	tillämpa	och	i	sam-
band	med	beslutet	att	aktivera	bestämmelsen	kan	tie-breaking	director	utses.	
	
Istället	 för	 att	 tilldela	 en	 tie-breaking	 director	 utslagsröst	 vid	 lika	 röstetal	 kan	 istället	 en	
medlare	 eller	medlingsinstitut	 på	 förhand	 utses	 och	 aktualiseras	 vid	 låsningar.	 Skillnaden	
mellan	en	 tie-breaking	director	och	en	medlare	är	att	 tie-breaking	directorn	kan	 fatta	ett	
beslut	till	skillnad	från	medlaren	som	endast	hjälper	parterna	att	enas.	Om	aktieägarna	kan	
enas	om	en	tie-breaking	director	och	är	beredda	att	släppa	på	kontrollen	över	bolaget,	har	
tie-breaking	 directorn	möjlighet	 att	 komma	 till	 snabba	 beslut	 som	 kan	 leda	 till	 kostnads-
besparingar	 för	 bolaget.	 En	 medlare	 kan	 däremot	 inte	 fatta	 något	 eget	 beslut,	 vilket	
innebär	att	aktieägarna	behåller	all	kontroll	över	bolaget	till	kostnad	av	att	oenighet	aktie-
ägarna	emellan	kan	bli	mer	långdraget	eftersom	medlingsprocessen	kan	dra	ut	på	tiden	vid	
allvarliga	låsningar.	Skillnaderna	mellan	lösningarna	gör	att	det	är	lämpligt	att	båda	placeras	
som	opt-in-bestämmelser,	och	på	så	sätt	erbjuda	två	alternativa	 lösningar	på	de	specifika	
problem	som	finns	för	joint	ventures.		
	
Ytterligare	 ett	 alternativ	 är	 att	 i	 den	 dispositiva	 rätten	 tillhandahålla	 förlikningslösningar,	
kanske	så	enkelt	som	att	om	en	part	inte	vill	dela	ut	50	000	kr	av	årets	vinst	och	den	andra	
vill	dela	ut	hela	vinsten	på	150	000	kr	och	parterna	inte	kan	enas	vid	en	eller	flera	bolags-
stämmor	 så	 innebär	 det	 att	 beslut	 fattas	 om	 att	 dela	 ut	 100	 000	 kr.	 Lösningen	 ger	 dock	
ingen	vägledning	om	frågan	bara	kan	besvaras	nekande	eller	jakande,	exempelvis	huruvida	
årsredovisningen	 ska	 fastställas	 eller	 inte.	 Vidare	 kan	 ett	 liknande	 resultat	 som	 regel	 nås	
med	hjälp	av	en	medlare.	Av	de	skälen	är	min	bedömning	att	ovan	presenterade	lösningar	
är	mer	ändamålsenliga	och	därmed	lämpliga	att	infoga	i	aktiebolagslagen.		
	
6.3.2.	Förändrade	exitmöjligheter		

Till	 exitmöjligheter	 omfattas	 både	 exit	 för	 ena	 parten	 inklusive	 att	 en	 part	 köper	 ut	 den	
andra	 och	 upplösning	 av	 bolaget.	 Jag	 har	 identifierat	 tre	möjliga	 förändringar	 för	 privata	
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bolag	som	skulle	förbättra	exitmöjligheterna	ur	joint	ventures,	i)	lagstadgad	exitmöjlighet	ii)	
slopat	förbud	mot	att	förvärva	egna	aktier	och	iii)	slopat	förvärvslåneförbud.	
	
För	 att	 inledningsvis	 titta	 på	möjligheten	med	 en	 lagstadgad	 exitmöjlighet	 är	 den	 norska	
lösningen	 en	 naturlig	 förebild.	 Genom	 de	 två	 bestämmelserna	 som	 både	 möjliggör	 för	
utträde	på	ansökan	av	en	aktieägare	och	utlösen	av	en	aktieägare	på	ansökan	av	bolaget	
ges	ett	heltäckande	skydd	för	aktieägare	i	privata	bolag	att	lämna	aktiebolagets	ägarkrets.	
För	 joint	 ventures	 är	 utlösen	 på	 ansökan	 av	 en	 aktieägare	 särskilt	 välbehövlig.	 En	 exit-
bestämmelse	för	privata	bolag	skulle	medföra	att	svåra	låsningar	mellan	aktieägarna	kan	få	
ett	slut,	även	om	ingen	av	ägarna	har	privata	medel	att	köpa	loss	den	andra	ägaren.	Vidare	
skulle	 en	 exitbestämmelse	 av	 det	 här	 slaget	 medföra	 att	 betydelsen	 av	 om	 samarbetet	
mellan	ägarna	utgör	ett	enkelt	bolag	inte	längre	är	avgörande,	och	den	osäkerhet	som	finns	
idag	 skulle	 på	 så	 sätt	 undvikas.	 Genom	 en	 specifik	 exitbestämmelse	 är	 det	 inte	 längre	
avgörande	 om	 samäganderättslagens	 bestämmelser	 kan	 tillämpas,	 eller	 om	 samarbetet	
utgör	ett	enkelt	bolag	och	utträde	ur	aktiebolagets	ägarkrets	inte	är	möjligt.	
	
En	ytterligare	fördel	med	att	direkt	i	lag	erbjuda	en	exitbestämmelse	är	att	varje	bolag	inte	
behöver	 ”uppfinna	 hjulet	 på	 nytt”,	 utan	 att	 lagstiftaren	 erbjuder	 en	 färdig	 bestämmelse	
som	 bolagen	 kan	 välja	 att	 tillämpa	 till	 betydligt	mindre	 transaktionskostnader	 än	 om	 de	
skulle	formulera	en	egen	exitbestämmelse.	
	
Nästa	möjlighet	 är	 att	 slopa	 förbudet	mot	 att	 förvärva	 egna	 aktier.	 Som	 framgått	 av	den	
komparativa	utblicken	är	det	enligt	den	amerikanska	rätten	möjligt	för	aktiebolaget	att	själv	
förvärva	 aktierna	 från	 den	 aktieägare	 som	 vill	 lämna	 bolaget.	 Andersson	 förespråkar	 en	
sådan	lösning	även	i	den	svenska	rätten	av	två	skäl	i)	att	den	svenska	lagstiftningen	ska	följa	
med	i	rättsutvecklingen	i	omvärlden	och	ii)	den	ökade	flexibilitet	som	det	ger	aktiebolagen,	
även	om	samma	resultat	tekniskt	sett	kan	uppnås	på	annat	sätt,	exempelvis	genom	vinst-
utdelning.155	 För	 att	 inte	 försämra	borgenärsskyddet	 bör	 lämpligen	bolaget	 endast	 kunna	
förvärva	egna	aktier	när	det	finns	täckning	för	det	bundna	egna	kapitalet	och	åtgärden	är	
försvarlig,	det	vill	säga	under	samma	förutsättningar	som	utdelning	kan	ske	enligt	17	kap.	3	
§§	aktiebolagslagen.		
	
Den	 tredje	 identifierade	 lösningen	 är	 att	 se	 över	 förvärvslåneförbudet.	 Om	 en	 av	 aktie-
ägarna	 är	 beredd	 att	 förvärva	 den	 andra	 partens	 aktier	 men	 saknar	 egna	 medel	 för	 att	
genomföra	 förvärvet	 hade	 ett	 förvärvslån	 från	 bolaget	 möjliggjort	 en	 smidig	 exit.	 Som	
nämnts	tidigare	härstammar	förbudet	från	ett	EU-direktiv	som	bara	omfattar	publika	bolag,	
vilket	dessutom	har	ändrats	för	att	nu	tillåta	förvärvslån	i	vissa	situationer.	Det	finns	alltså	
alla	 möjligheter	 ur	 ett	 EU-rättsligt	 perspektiv	 att	 slopa	 förvärvslåneförbudet	 för	 privata	
bolag.	 Förvärvslåneförbudet,	 liksom	 det	 allmänna	 låneförbudet	 i	 21	 kap.	 1	 §,	 har	 varit	
föremål	för	kritik.156	Kritiken	har	i	stor	utsträckning	riktats	mot	att	reglernas	syfte	är	att	för-
hindra	skatteflykt,157	men	att	reglerna	placerats	i	aktiebolagslagen	och	med	civil-	och	straff-

                                                
155	Andersson,	Kapitalskyddet	i	aktiebolag,	s.	178.	
156	T.ex.	Båvestam,	Aktiebolagslagens	låneförbud,	s.	13	ff.,	Andersson,	Kapitalsskyddet	i	aktiebolag,	s.	
246	ff.	
157	Framgår	av	prop.	1973:93	s.	90,	prop.	1975:103	s.	574	samt	prop.	2004/05:85	s.	427.	
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rättslig	karaktär	i	stället	för	i	det	skatterättsliga	regelverket.158	I	förarbetena	motiveras	låne-
förbuden	även	av		borgenärsintresset.159	Argumentet	är	dock	svagt	eftersom	det	är	svårt	att	
se	att	ett	lån	till	en	aktieägare	är	mer	riskabelt	för	borgenärerna	än	att	motsvarande	belopp	
delas	ut,	vilket	är	tillåtet	om	bolaget	har	täckning	av	det	bundna	egna	kapitalet.160	Baserat	
på	ovanstående	 finns	det	all	 anledning	att	 tillåta	 förvärvslån	 från	bolaget.	Behovet	av	att	
motverka	 skatteflykt	 genom	 att	 aktieägare	 tar	 lån	 från	 bolaget	 istället	 för	 utdelning	 bör	
utredas	 i	 ett	 annat	 forum.	 Om	 en	 skatteregel	 behövs	 bör	 den	 lämpligen	 placeras	 inom	
ramen	för	det	skatterättsliga	regelverket.	
	
De	 tre	presenterade	ändringarna	 i	 aktiebolagslagen	har	olika	 för-	och	nackdelar.	 I	 princip	
räcker	 det	 att	 en	 av	 förändringarna	 görs	 för	 att	möjliggöra	 för	 en	 smidig	 exit	 ur	 ett	 joint	
venture.	Med	beaktande	av	de	enskilda	bolagens	 särskilda	behov	och	önskemål	 finns	det	
dock	 anledning	 att	 fundera	 över	 om	 alla	 tre	 ändringarna	 kan	 genomföras	 och	 på	 så	 sätt	
tillåta	de	enskilda	bolagen	att	välja	den	exitlösning	som	passar	bäst.	
	
För	att	avslutningsvis	beröra	överlåtelsebegränsningar	finns	det	anledning	att	överväga	den	
norska	lösningen	för	privata	bolag	där	huvudregeln	är	att	hembud-	och	samtyckesklausuler	
gäller	 för	 privata	 bolag.	 Bestämmelserna	 är	 av	 opt-out-karaktär.	 De	 svenska	
motsvarigheterna	 är	 numera	 av	 opt-in-karaktär.	 Eftersom	mer	 än	 hälften	 av	 de	 svenska	
aktiebolagen	har	 hembudsklausuler	 vore	 en	 sådan	 lösning	 förmånligt	 ur	 ett	 transaktions-
kostnadsperspektiv.161	 Samtyckesklausuler	 används	 bara	 av	 cirka	 fyra	 procent	 av	 aktie-
bolagen	och	en	modifiering	från	opt-in	till	opt-out	är	därför	inte	lika	självklar.	Förklaringen	
till	den	lägre	andelen	användare	beror	 i	vart	fall	delvis	på	att	samtyckesklausuler	 i	bolags-
ordningen	 först	 blev	 tillåtet	 år	 2005.162	 Andelen	 bolag	 som	 har	 valt	 att	 aktualisera	
samtyckesklausuler	 bör	 därför	 inte	 enligt	 min	 mening	 hindra	 en	 förändring	 av	
bestämmelsens	dispositiva	karaktär.	Min	mening	är	snarare	att	privata	bolag	skulle	tjäna	på	
att	både	samtyckes-	och	hembudsklausuler	görs	till	opt-out-bestämmelser.	
	 	

                                                
158	Båvestam,	Aktiebolagslagens	låneförbud,	s.	8,	samt	Lagrådets	yttrande	i	prop.	2004/05:85	s.	1421	
f.	
159	Prop.	2004/05:85	s.	432.	I	äldre	förarbeten,	t.ex.	prop.	1973:90	s.	90,	lyftes	även	aktieägarskyddet	
som	 ett	 argument	 för	 låneförbuden.	 Det	 argumentet	 har	 dock	 fallit	 bort	 i	 senare	 förarbeten.	
Båvestam,	Aktiebolagslagens	låneförbud,	s.	15.	
160	Följer	av	reglerna	i	17	kap.	aktiebolagen.	Argumentet	framfördes	av	Lagrådet	i	prop.	2004/05:85	
s.	1421	f.	
161	För	statistiken	hänvisas	till	fotnot	59.		
162	T.ex.	prop.	2004/05:85	s.	264	f.	
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DEL	4	–	AVSLUTNING		
	
	
“Now	this	is	not	the	end.	It	is	not	even	the	beginning	of	the	end	but	it	is,	perhaps,	the	end	of	

the	beginning.”163		 	

                                                
163	Winston	Churchill	 angående	 striderna	 i	 Egypten.	 Tal	 på	Mansion	House,	 London,	 10	 november	
1942.	Knowles,	The	Oxford	Dictionary	of	Quotations,	s.	215.	Citatet	med	all	dess	slagkraft	syftar	inte	
till	 att	 skrämma	 läsaren	med	 det	 avslutande	 kapitlets	 omfång.	 Däremot	 vill	 jag	med	 all	 önskvärd	
tydlighet	 framhålla	 att	 förevarande	 uppsats	 presenterar	 ett	 problem	 och	 lösningar	 på	 nämnda	
problem,	med	förhoppning	om	en	faktisk	förändring	av	den	dispositiva	rätten.	Målsättningen	är	att	
uppsatsen	 kan	 fungera	 som	 en	 språngbräda	 för	 en	 fortsatt	 diskussion	 om	 lagstiftningens	
tillämplighet	för	joint	ventures	och	i	förlängningen	en	revidering	av	den	svenska	lagstiftningen.	
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7.	Sammanfattande	kommentarer	

7.1.	Lösningar	i	bolagsordning	och	aktieägaravtal	

Trots	de,	i	teorin,	stora	skillnaderna	mellan	aktieägaravtal	och	bolagsordning	är	det	i	många	
fall	 möjligt	 att	 undvika	 deadlock	 genom	 reglering	 i	 bolagsordning	 eller	 i	 aktieägaravtal.	
Skillnaderna	mellan	de	bolagsrättsliga	instrumenten	medför	dock	att	det	bästa	skyddet	för	
ett	 joint	venture	endast	kan	uppnås	genom	att	både	bolagsordningen	revideras	och	aktie-
ägaravtal	upprättas.	På	så	sätt	kan	ägarbolagen	plocka	russinen	ur	kakan.	 

I	 bolagsordningen	 bör	 lämpligen	 överlåtelsebegränsningar	 intas	 och	 vidare	 bör	 i	 bolags-
ordningen	föreskrivas	att	bolagsstämman	måste	enas	vid	val	av	stämmoordförande,	för	att	
inte	 personvalet	 ska	 avgöras	 genom	 lottning	 och	 i	 förlängningen	 stämmans	 samtliga	 om-
tvistade	 val	 bli	 beroende	 av	 den	 framlottade	 stämmoordförandens	 utslagsröst.	
Bestämmelserna	 i	bolagsordningen	 får	verkan	även	mot	 tredje	man,	varför	det	är	 särskilt	
viktigt	att	införa	överlåtelsebegränsningar	i	bolagsordningen	och	inte	bara	i	aktieägaravtal.	 

Aktieägaravtalets	fördelar	avseende	sekretess	och	avtalsfrihet	medför	att	andra	frågor	bäst	
besvaras	 i	 aktieägaravtalet.	 Exempelvis	 bör	 regler	 om	 hur	 styrelsen	 och	 framförallt	
styrelsens	 ordförande	 utses	 återfinnas	 i	 aktieägaravtalet.	 För	 att	 undvika	 låsningar	 vid	
avtalsförhandlingar	 finns	 fyra	 olika	 lösningar	 som	 ger	 en	 förhållandevis	 jämn	maktbalans	
mellan	ägarbolagen,	i)	växlande	ordförandeskap	i	styrelsen,	ii)	neutralt	ordförandeskap,	iii)	
ett	 ägarbolag	 utser	 styrelseordförande	 och	 det	 andra	 utser	 VD,	 eller,	 iv)	 avtala	 bort	
styrelseordförandens	utslagsröst.	Vilken	metod	som	bör	väljas	är	individuellt	från	bolag	till	
bolag	och	är	beroende	av	parternas	preferenser. 

I	aktieägaravtalet	bör	vidare	exitmöjligheter	regleras.	En	lämplig	metod	är	att	definiera	vad	
som	utgör	ett	deadlock-läge,	exempelvis	när	ett	beslut	vid	två	efterföljande	styrelsebeslut	
eller	 bolagsstämma	 inte	 har	 fattats	 och	 låsningen	 utgör	 ett	 allvarligt	 hinder	 för	 bolagets	
framtid.	Till	definitionen	knyts	en	utträdesmekanik,	antingen	att	bolaget	i	första	hand	löser	
in	en	av	ägarnas	aktier	om	så	kan	göras	med	teckning	av	 fritt	eget	kapital,	eller	att	aktie-
ägarna	 får	 buda	 på	 den	 andres	 andelar.	 Det	 är	 naturligtvis	 också	 möjligt	 att	 införa	 en	
bestämmelse	som	i	vissa	avseenden	liknar	den	norska	lagregleringen. 

Slutsatsen	av	det	anförda	är	att	det	 finns	goda	möjligheter	att	 införa	en	 reglering	 i	aktie-
ägaravtal	och	i	bolagsordningen	för	att	undvika	och	lösa	upp	deadlock-låsningar.	 

7.2.	Utvärdering	av	den	svenska	aktiebolagslagen	

Även	om	det	är	möjligt	 att	 reglera	de	 specifika	 frågorna	 för	 joint	 ventures	på	ett	 tillfred-
ställande	 sätt	 i	 aktieägaravtal	 och	 bolagsordning	 betyder	 inte	 det	 nödvändigtvis	 att	 den	
svenska	aktiebolagslagen	klarar	en	kritisk	granskning.	Som	noterats	är	dispositiva	lagregler	
som	kräver	modifiering	i	det	enskilda	fallet	inte	alltid	optimala.	Anledningen	är	att	parterna	
av	okunskap	eller	kostnadsskäl	inte	alltid	väljer	att	avvika	från	reglerna	i	situationer	när	så	
är	lämpligt.	Av	det	skälet	är	det	viktigt	att	den	dispositiva	rätten	är	väl	avvägd.	Fyra	huvud-
sakliga	problem	har	 identifierats	med	den	 svenska	dispositiva	 rätten	 för	 joint	 ventures,	 i)	
osäkerhet	 kring	 om	 samarbetet	 utgör	 ett	 enkelt	 bolag,	 ii)	 avsaknad	 av	 exitmöjlighet	 när	
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samarbetet	 utgör	 ett	 enkelt	 bolag,	 iii)	 slumpartad	 beslutsprocess,	 och	 iv)	 aktiens	 fria	
överlåtbarhet	står	obestridd.	

Genom	 den	 komparativa	 utblicken	 mot	 amerikansk	 och	 norsk	 rätt	 framträdde	 två	 olika,	
men	 båda	 tillfredställande,	 lösningar	 på	 samma	 problem.	 Syftet	 med	 att	 göra	 en	
komparativ	 utblick	 var	 att	 få	 perspektiv	 på	 de	 svenska	 lagreglerna	 och	 få	 inspiration	 och	
material	till	att	utvärdera	reglerna	på	ett	bättre	sätt.	Mest	framträdande	är	att	varken	den	
norska	eller	amerikanska	rätten	fastnar	i	en	osäkerhet	om	samarbetet	i	joint	ventures	utgör	
enkla	 bolag,	 utan	 båda	 rättsordningarna	 presenterar	 heltäckande	 exitmöjligheter	 för	
parterna.	 I	 USA	 fungerar	 exitlösingen	 för	 close	 corporations	 på	 så	 sätt	 att	 en	 part	 kan	
ansöka	 om	 likvidering	 av	 bolaget,	 och	 om	 den	 andra	 parten	 inte	 vill	 att	 bolagets	 ska	
likvideras	finns	det	möjlighet	att	köpa	ut	den	ansökande	parten	till	ett	pris	som	domstolen	
ytterst	kan	bestämma.	 I	Norge	är	metoden	ännu	mer	förfinad.	Där	finns	det	möjlighet	för	
aktieägare	i	privata	bolag	att	ansöka	om	utlösen	eller	likvidation	i	domstol.	Även	här	är	det	
ytterst	domstolen	som	fastställer	beloppet	för	utlösen.		

Varför	är	det	här	så	viktigt?	För	att	kort	påminna	om	bakgrunden,	regleras	inte	alltid	frågor	
om	 utköp	 och	 upplösning	 när	 två	 bolag	 går	 samman	 och	 inleder	 ett	 samarbete	 i	 joint	
venture-form.	Anledningen	är	tämligen	självklar,	när	ett	samarbete	inleds	är	oenighet,	bråk	
och	uppsägning	 av	 samarbetet	 det	 sista	 parterna	 vill	 tänka	 på.	 Precis	 som	makarna	 inför	
äktenskap,	trots	statistiken,	inte	planerar	för	skilsmässa.	När	de	här	frågorna	inte	behandlas	
i	 parternas	 affärsplaner,	 men	 planerna	 uppfyller	 kraven	 för	 att	 utgöra	 ett	 enkelt	 bolag,	
sitter	 parterna	 helt	 plötsligt	 i	 en	 rävsax.	 Det	 går	 inte	 att	 lämna	 bolagsgemenskapen.	
Självklart	 finns	 det	 möjlighet	 till	 frivillig	 likvidation	 och	 inlösen	 av	 ena	 partens	 aktier	
förutsatt	att	det	finns	täckning	i	det	fria	egna	kapitalet	men	båda	dessa	lösningar	kräver	att	
parterna	enas.	Vid	svåra	låsningar	är	det	inte	alltid	möjligt.	Trots	aktiens	fria	överlåtbarhet	
kan	aktier	i	privata	bolag	sällan	säljas	eftersom	det	saknas	en	marknad.	För	att	återkoppla	
till	liknelsen	med	äktenskap;	varför	tillåts	inte	parterna	till	ett	joint	venture	skiljas?		

Min	bedömning	är	att	det	närmast	är	fråga	om	ett	systemfel.	Jag	har	i	den	aktuella	studien	
inte	hittat	några	hållbara	skäl	som	motiverar	att	den	svenska	dispositiva	rätten	ser	ut	som	
den	gör.	Aktiebolagsformen	finns	till	för	att	förenkla	utövandet	av	ekonomisk	verksamhet	i	
bolag,	för	att	underlätta	och	skydda	företagare	att	driva	sin	verksamhet	på	bästa	sätt	och	i	
förlängningen	 bidra	 till	 ökad	 välfärd.	 För	 att	 sträva	mot	 de	 här	målen	 för	 joint	 ventures	
krävs	en	reformering	av	den	dispositiva	rätten.	

7.3.	Förändring	av	den	svenska	aktiebolagslagen	

I	 framställningen	 ovan	 har	 två	 lagstiftningstekniska	 revideringar	 granskats	 och	 två	
materiella	förändringar.	Det	finns	 inget	behov	av	att	genomföra	samtliga	dessa	ändringar,	
utan	 framställningen	syftar	 till	att	exemplifiera,	analysera	och	utvärdera	möjliga	 lösningar	
på	de	identifierade	problemen	för	joint	ventures.	

De	lagtekniska	ändringar	som	behandlats	är	i)	uppdelning	mellan	privata	och	publika	bolag	
samt	 ii)	opt-in-klausuler.	Fördelen	med	en	uppdelning	mellan	privata	och	publika	bolag	är	
att	de	 särskilda	behov	 som	är	 karaktäristiska	 för	bolagstyperna	kan	beaktas	på	ett	bättre	
sätt	 utan	 att	 aktiebolagslagen	 växer	 okontrollerat	 i	 storlek	 och	 omfattning.	 	 Vad	 avser	
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dispositiva	bestämmelser	finns	det	anledning	till	viss	försiktighet	som	består	i	transaktions-
kostnader	 och	 psykologiska	 hinder	 att	 frångå	 den	 dispositiva	 rätten.	 Trots	 det	 finns	 det	
påtagliga	fördelar	med	att	erbjuda	en	exitbestämmelse	för	privata	bolag	som	kan	väljas	till	
av	 joint	ventures.	Den	mest	framträdande	fördelen	är	att	varje	 joint	venture	inte	behöver	
”uppfinna	hjulet	på	nytt”.		

Vad	avser	 förändringar	 i	den	materiella	 rätten	har	 fokus	placerats	på	 i)	 reviderad	besluts-
process	 och	 ii)	 förändrade	 exitmöjligheter.	 Beslutsprocessen	 kan	 ändras	 på	 flera	 sätt,	
exempelvis	genom	att	med	inspiration	från	den	amerikanska	rätten	ta	bort	utslagsröst	och	
på	så	sätt	kan	endast	ett	giltigt	beslut	fattas	om	parterna	till	ett	joint	venture	enas.	För	att	
lösningen	ska	vara	funktionell	krävs	dock	att	lämpliga	exitmöjligheter	knyts	an	till	en	längre	
tids	oenighet	som	medför	att	bolagsorganen	inte	kan	komma	till	beslut.	Andra	alternativ	är	
att	ge	parterna	möjlighet	att	utse	en	tie-breaking	director	som	tilldelas	utslagsröst	eller	att	
föreskriva	 en	 medlingsprocess	 vid	 låsningar.	 Fördelen	 med	 alla	 de	 alternativ	 som	
presenterats	är	att	inverkan	av	slumpen	frångås,	vilket	knappast	är	ett	lämpligt	sätt	att	fatta	
affärsmässiga	beslut.	

För	 att	 övergå	 till	 exitmöjligheterna	 har	 tre	möjliga	 lösningar	 presenterats.	 Inledningsvis,	
förespråkas	lagstadgade	exitmöjligheter	med	inspiration	av	de	norska	exitbestämmelserna	
som	 tidigare	 presenterats.	 Fördelarna	 är	 flera,	 för	 det	 första	 medför	 specifika	 exit-
bestämmelser	att	frågan	om	samarbetet	utgör	ett	enkelt	bolag	inte	längre	är	avgörande	för	
om	exit	är	möjlig,	och	därmed	undviks	ett	osäkerhetsmoment.	För	det	andra	medför	exit-
bestämmelser	en	möjlighet	till	utträde	ur	bolagets	ägarkrets	även	i	situationer	när	så	inte	är	
möjligt	genom	tillämpning	av	den	gällande	dispositiva	rätten.		

De	 andra	 lösningar	 som	presenterats	 i	 samband	med	 exitmöjligheter	 är	 att	 förvärvslåne-
förbudet	 eller	 förbudet	 för	 aktiebolag	 att	 förvärva	 egna	 aktier	 slopas.	 Båda	 lösningarna	
hänger	ihop	med	finansiering	av	ena	partens	exit.	Genom	att	bolaget	själv	finansierar	utköp	
av	en	aktieägare,	antingen	direkt	genom	att	förvärva	egen	aktie,	eller	indirekt	genom	att	ge	
lån	till	den	förvärvande	aktieägaren,	möjliggörs	exit	även	när	den	kvarvarande	parten	inte	
har	 vilja	 eller	 möjlighet	 att	 ta	 hela	 den	 ekonomiska	 risken.	 I	 praktiken	 är	 det	 ofta	
finansieringsfrågor	 som	 gör	 att	 parterna	 inte	 kan	 enas	 om	 inlösen	 enligt	 de	 nuvarande	
reglerna	i	aktiebolagslagen.	Borttaget	förvärvslåneförbud	eller	förbud	mot	förvärv	av	egna	
aktier	medför	därför	en	lämplig	lösning	på	deadlock-problematiken.	

Slutsatsen	är	att	avgörande	betydelse	bör	 tillmätas	sambandet	mellan	beslutsprocess	och	
exitmöjligheterna.	 Problemet	 i	 den	 svenska	 rätten	 idag	 är	 att	 beslutsprocessen	 är	
slumpartad	och	exitmöjligheterna,	i	de	fall	samarbetet	utgör	ett	enkelt	bolag	och	parterna	
är	 oense,	 är	 obefintliga.	 Beslutsprocessen	 behöver	 inte	 modifieras	 om	 en	 exitmöjlighet	
knyts	 an	 till	 låsningar.	 Det	 viktigaste	 är	 att	 någon	 av	 de	 presenterade	 lösningarna	
genomförs	 för	 att	underlätta	 för	parterna,	 för	 att	minska	bolagens	 transaktionskostnader	
och	 för	 att	 undvika	 den	 kapitalförstöring	 som	blir	 den	 oundvikliga	 effekten	 av	 långvariga	
deadlocks.		
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