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1 Inledning 

1.1 Inledande ord 

Ett judiciellt förfarande är ett förfarande som innebär tvistelösning antingen 

genom process i domstol eller process inför skiljenämnd.1 Det avtalsbaserade, 

s.k. konventionella skiljeförfarandet,2 är ett eninstansförfarande i skiljenämnd 

som i regel inte kan överprövas i allmän domstol.3  

När det uppstår en tvist mellan majoritetsaktieägare 4  och 

minoritetaktiesägare 5  i aktiebolag avseende tvångsinlösen av aktier, har 

lagstiftaren tänkt annorlunda. Denna typ av tvister löses genom, något som kan 

beskrivas som en hybrid mellan dessa två processystem, ett s.k. legalt 

skiljeförfarande. 6  Detta, ytterst ovanliga, 7  förfarande innebär att en tvångs-

inlösentvist ska prövas av skiljenämnd som första instans med möjlighet till 

överprövning i allmän domstol. Allmän domstol består som bekant av tre 

instanser (tingsrätt, hovrätt samt Högsta domstolen) varmed inlösenförfarandet, 

teoretiskt sett, ges möjlighet till prövning av sammanlagt fyra instanser 

(skiljenämnd, tingsrätt, hovrätt samt Högsta domstolen). 

1.2 Syfte och frågeställning 

Det är mot ovanstående bakgrund befogat att ställa sig frågan om det 

processuella förfarandet vid tvist om inlösen av aktier, med skiljenämnd som 

första instans och allmän domstol som andra, tredje och fjärde instans, utgör en 

ändamålsenlig reglering. Härvid kan göras en jämförelse om det vore mer 

ändamålsenligt att tvister om tvångsinlösen prövas i domstol eller på annat sätt.  

Denna uppsats kommer mot ovanstående bakgrund att fokusera på tre 

huvudfrågor som har nära anknytning till varandra. Den första frågan är varför 

tvister om inlösen av aktier enligt gällande rätt prövas genom legalt 

skiljeförfarande och inte genom domstol. Den andra frågan är vilka 

ändamålsskäl som kan vara av betydelse för valet av tvistelösningsmetod samt 

                                                        
1 Kvart & Olsson, Tvistelösning, s. 33. 
2 Heuman, Skiljemannarätt, s. 21. 
3 Kvart & Olsson, Tvistelösning, s. 16. 
4 Begreppet majoritetsaktieägare definieras i ABL 2005 22 kap. 1 § som ”en aktieägare som 
innehar mer än nio tiondelar av aktierna i ett aktiebolag”. 
5 Av ABL 2005 22 kap. 1 § följer att minoritetsaktieägare är de aktieägare i ett bolag där någon 
annan innehar mer än nio tiondelar. 
6 ABL 2005 kapitel 22. 
7 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 333. 
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vilka intressen som står mot varandra. Det är därvid relevant att se vilken/vilka 

funktioner som tvångsinlösen av aktier avser att fylla samt vilka frågor som 

tvister om tvångsinlösen av aktier typiskt sett aktualiserar. Den tredje frågan är 

mot ett beaktande av dessa skäl att bedöma vilken tvistelösningsmetod som är 

mest ändamålsenlig. Huvudalternativen vid en sådan jämförelse är 

skiljeförfarande respektive prövning i domstol men även andra alternativ är i 

och för sig tänkbara. Vid en bedömning av om ett förfarande i domstol vore 

mest lämpligt finns även utrymme att diskutera särskild sammansättning av 

domstolen (specialdomstol)8 samt andra specialregler. 

1.3 Metod 

1.3.1 Rättsdogmatisk metod  

Denna uppsats har skapats genom traditionell rättsdogmatisk metod. Det 

innebär att gällande rätt har studerats. För att utreda innehållet av gällande rätt 

och resonemang de lege lata, har rättskälleläran, vari de allmänt accepterade 

rättskällorna, tillämpats.9 Till författandet av detta examensarbete har mycket 

tid lagts på studier och tolkning av lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och 

juridisk litteratur. Den lag som huvudsakligen aktualiseras är den nuvarande 

aktiebolagslagen (2005:551) (”ABL 2005”) samt denna lags tidigare gällande 

versioner, aktiebolagslag (1944: 705) (”ABL 1994”) och aktiebolagslag 

(1975:1385) (”ABL 1975”). Även relevanta delar av lagen (1999:116) om 

skiljeförfarande (”LSF”) och rättegångsbalken (1942:740) (”RB”) behandlas 

ingående. 

Det legala skiljeförfarandet skiljer sig från andra tvistelösningsformer 

eftersom det utgör en slags hybridliknande processform. Av detta följer att 

praxis på området utgörs av både skiljedomar och domstolsdomar. Skiljedomar 

är svåråtkomliga eftersom de till sin karaktär är hemliga. De domstolsdomar 

som kan studeras utgör emellertid endast överprövade inlösentvister vilket 

föranleder en något annorlunda rättskällehantering än vad ett rättsområde vars 

tvister prövas uteslutande i domstol.  

                                                        
8 Specialdomstolar är inte allmänna domstolar. Se RF 11 kap. 1 §. Med termen specialdomstol 
avser uppsatsen särskild domstol, i enlighet med RB 10 kap. 17 §. 
9 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21. 
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Tillgänglig domstolspraxis vad gäller tvister som behandlar inlösen av 

aktier har visat sig vara begränsad. Det är av denna anledning som denna 

uppsats lägger större vikt vid förarbeten och litteratur. 

1.3.2 Empirisk undersökning 

Rättspraxis beträffande tvångsinlösen av aktier är, som ovan nämnt, begränsad. 

Som ett komplement till de sedvanliga rättskällorna har jag genomfört en 

undersökning av underrättspraxis. Den undersökningen syftar inte främst till att 

utreda rättsläget beträffande tvångsinlösen utan att ge en bild av omfattningen 

av omprövade skiljedomar. Undersökningen baseras på mål i Stockholms 

tingsrätt, som är exklusivt forum för överprövning av skiljedomar om 

tvångsinlösen av aktier, vilka är avgjorda efter den 27 november 2005 fram till 

den 27 november 2014 då det är så långt tillbaka i tiden som sökregistret når. 

Tidpunkten är lämplig eftersom nuvarande aktiebolagslag trädde i kraft 2005. 

1.3.3 Jämförelse av relevant lagstiftning i inhemsk och utländsk rätt 

Denna uppsats syftar till att analysera processen av inlösentvister och 

avhandlar därför även jämförande studier av framförallt tidigare gällande 

legala skiljeförfaranden och andra förfaranden avseende tvångsingripanden 

rörande egendom som förekommer i svensk lagstiftning.  Vidare behandlas hur 

några utvalda utländska rättsordningar behandlar inlösenprocessen. Vid 

jämförelser av utländsk rätt i detta examensarbete är det rättsordningar inom 

den nordiska rättsfamiljen som studeras.10 Jämförelserna kan användas för att 

belysa möjliga alternativa tvistelösningsformer för tvister om inlösen av 

aktier.11  

1.3.4 Särskilt om överväganden de lege ferenda  

Uppsatsen har för avsikt att resultera i en analys gällande huruvida det kan vara 

lämpligt med ändringar i svensk rätt, samt i så fall hur en sådan ändring bör se 

ut. Vid denna bedömning beaktas de intressen som är för handen. Jämförelser 

med annan lagstiftning och andra rättsordningar görs, vilka bidrar till 

diskussionen av en eventuell förändring av det processuella systemet för 

inlösen. Det finns således ett visst normativt syfte med denna uppsats och det 
                                                        
10 De rättsordningar som berörs i uppsatsen är således finsk rätt, norsk rätt, dansk rätt samt 
isländsk rätt. 
11 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 41. 
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förs resonemang de lege ferenda, rätten såsom den borde vara.12 Studiet de 

lege lata har utgjort grunden för resonemang de lege ferenda. För att få ett 

bättre flöde i texten görs inte någon separat avsnittsuppdelning mellan 

resonemang de lege lata och de lege ferenda utan båda perspektiven avhandlas 

löpande. I uppsatsens avslutande kapitel presenteras den enligt mig mest 

ändamålsenliga tvistelösningsformen för tvångsinlösen av aktier.  

2 Regelverket om tvångsinlösen 

2.1 Beskrivning av tvångsinlösen 

När en aktieägare uppnår ett aktieinnehav om mer än nio tiondelar uppstår en 

rätt för såväl majoritetsägare som minoritetsägare att påkalla ett s.k. 

tvångsinlösenförfarande. 13  Möjligheterna till tvångsinlösen finns idag 

lagstadgade i ABL 2005, 22 kap. 1 §. Denna paragraf reglerar majoritets-

aktieägares rätt att lösa in återstående aktier av minoritetsaktieägare respektive 

minoritetsaktieägares rätt att få sina aktier inlösta av majoritetsaktieägare. Som 

framgår av paragrafen jämställs indirekta aktieinnehav med direkta 

aktieinnehav. Regelverket gäller även när majoritetsägaren inte är en juridisk 

person.14 

2.2 Processuella förutsättningar för inlösen 

När parterna inte är ense avseende 1) huruvida en rätt eller skyldighet till 

inlösen föreligger, 2) hur stort lösenbeloppet ska vara, eller 3) att skyldighet för 

majoritetsaktieägaren att betala det fastställda lösenbeloppet föreligger, finns 

grund för talans väckande. Talans väckande förutsätter att talan är tvistig.15  

2.3 Initiering av inlösen av majoritetsaktieägaren 

Eftersom rätten att påkalla ett inlösenförfarande ges till båda parter kallas det 

att inlösenreglerna är ömsesidiga. Institutet initieras i praktiken emellertid 

nästan uteslutande av en part, majoritetsaktieägaren, med anledning av 

                                                        
12 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 36. 
13 Företeelsen med en lagstiftad rätt för majoritetsaktieägare att mot minoritetsaktieägarnas 
vilja köpa deras aktier samt en rätt för minoritetsägaren att få sina aktier sålda till 
majoritetsägaren mot dennes vilja benämns i denna uppsats tvångsinlösen eller inlösen och 
dess processuella förfarande tvångsinlösenförfarande eller inlösenförfarande. 
14 Svernlöv, Aktiebolagslagen, s. 158. 
15 Dessa processuella förutsättningar för inlösenförfarande återfinns i ABL 2005 22 kap. 5 §. 
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majoritetens intresse att förvärva minoritetens aktier.16 Majoritetsaktieägaren 

kan välja att antingen partiellt tvångsinlösa ett begränsat antal eller rikta talan 

mot samtliga minoritetsaktieägare. Denna valmöjlighet följer primärt av det 

faktum att det i lagtexten inte finns någon motsägande föreskrift.17 

2.4 Initiering av inlösen av minoritetsaktieägaren 

Den ovan nämnda situationen, som är resultatet av ett inlösenförfarande 

initierat av majoritetsaktieägaren, innebär ett påtvingat inlösen för minoriteten. 

Den andra situationen, som är mycket mer ovanlig, 18  är då en 

minoritetsaktieägare självständigt påkallar ett förfarande. Detta utgör inget 

tvångsmässigt övertagande av minoritetens aktier. Minoriteten frånhänds då 

inte sina aktier mot sin vilja utan i enlighet med sin vilja. Inlösen påkallat av 

minoritetsägaren påtvingar majoritetsägaren den förres aktier och avtvingar 

majoritetsägaren ersättning i form av betalning.  

3 Syftet med rätten till inlösen 

3.1 De intressen som ska beaktas 

Det materiella regelverket är uppbyggt kring ett avvägande mellan majoritets- 

och minoritetsaktieägarintressen. Det kan konstateras att 

inlösenbestämmelserna i ABL kap. 22 är uppställda till skydd för bolagets 

aktieägare. 19  Institutet består av två funktioner, dels som funktion åt 

majoritetsaktieägaren vars rätt till inlösen i förarbetena motiveras av att 

majoriteten, utan hänsynstagande till en aktieägarminoritet fritt ska kunna 

utnyttja de organisatoriska fördelar som en koncernbildning erbjuder, dels som 

funktion åt minoritetsaktieägaren vars syfte med inlösen är att utgöra en form 

av minoritetsskydd.20  

Inlösen av aktier är ett samspel mellan affärslivets effektivitetskrav och 

den rättssäkerhet som en expropriation kräver. 21  Den part som blir inlöst, 

oavsett om det är minoritetsägaren eller majoritetsägaren, har ett intresse i att 

                                                        
16 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 363. 
17 Prop. 2004/05:85 s. 810. Baserat på de mål jag har tagit del av förefaller partiella 
tvångsinlösen vara ovanliga. 
18 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 378. 
19 Danelius & Ericson, SvJT 2011, s. 861. 
20 Prop. 2004/05:85 s. 437. 
21 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 363. 
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aktierna överlåts på rättsligt godtagbar grund till rätt värdering. Tvångsinlösen 

utgör trots allt ett ingrepp i den utlöstes äganderätt.22 Anledningarna till att 

majoriteten och minoriteten kan ha en vilja att påkalla inlösen ska nedan 

beskrivas mer utförligt. 

3.1.1 Majoritetsaktieägarens motiv med inlösen 

Det främsta motivet till tvångsinlösen överlag, är att majoritetsaktieägaren 

önskar bli ägare till resterande aktier i bolaget. Resultatet blir en expropriation 

av minoritetsaktieägarnas aktier. 23 

3.1.1.1 Motiv vid inlösen som föregås av offentligt uppköpserbjudande 

Den i praktiken klart dominerande inlösensituationen, såväl till antalet som 

värdemässigt, är den då inlösen avser noterade aktier och föregås av ett 

offentligt uppköpserbjudande. 24  Vid offentliga uppköpserbjudanden kan det 

finnas incitament för minoritetsaktieägare att inte acceptera uppköpsbudet 

exempelvis då minoritetsaktieägaren anar att den nya majoritetsaktieägaren 

kommer att utveckla bolaget till att bli mer lönsamt varpå minoritetsägaren inte 

vill avhändas sina aktier utan vara en del av bolagets utveckling. Aktieägarnas 

rationella beslut hindrar därmed bolaget från ett uppköp. Genom tvångsinlösen 

tillåts majoritetsägaren förvärva resterande aktier av motvilliga 

minoritetsaktieägare. Enbart möjligheten till inlösen för majoritetsaktieägaren 

utgör ett incitament för minoritetsaktieägarna att acceptera budet.25  

3.1.1.1 Motiv vid inlösen som inte föregås av offentligt uppköpserbjudande 

Även för det fall inlösen inte föregås av ett offentligt uppköpserbjudande, kan 

majoritetsaktieägaren anse att förekomsten av minoritetsaktieägande i ett bolag 

inom en bolagsgrupp försvårar rationellt användande av det berörda bolagets 

resurser. Inlösen, påkallat av majoriteten, som inte föregås av något 

uppköpserbjudande kan avse såväl noterade som onoterade aktier och kallas 

minoritetsutköp. Majoritetsaktieägaren anser att det finns potential att använda 

företagets resurser på ett sätt som ger större avkastning. Majoritetsaktieägaren 

kan tänkas behöva beslutsmajoritet för att få till stånd sina planer på att driva 

                                                        
22 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 295. 
23 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 363. 
24 Ramberg, Värdering, s. 72. Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 455. 
25 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 84 f. 
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bolaget på ett annat sätt än det sätt bolaget drivs på i dagsläget. Planerna kan 

exempelvis bestå av affärsmässiga överväganden såsom framtida försäljning av 

tillgångar eller likvidation av bolaget.26 I de fall majoritetsaktieägaren är ett 

moderbolag kan det slutliga syftet med moderbolagets ianspråktagande av 

aktierna vara en fusion 27  mellan moderbolag och dotterbolag. 28  Inlösen på 

majoritetsägarens initiativ, oaktat om majoritetsaktieägaren är ett moderbolag 

eller inte, syftar alltså till att underlätta transaktioner som ska medföra en högre 

för bolaget högre effektivitet genom ett bättre resursutnyttjande. Exempel på 

ett tillstånd som kan försvåra rationellt användande av resurserna och utgöra 

skäl för inlösen från majoritetsägarens sida är det fall då antalet 

minoritetsaktieägare är stort varpå det följer stora kostnader gällande 

beslutsfattandet och spridandet av information till samtliga ägare. 29 

Majoritetsaktieägare kan ha ett intresse av att bli av med aktieägare som är 

svårkontaktbara därför att det kan vara besvärande och kostsamt för 

majoritetsaktieägaren att hantera en grupp ”okända” aktieägare.30 Motiven till 

majoritetsaktieägarens rätt till inlösen kan sammanfattningsvis sägas vara 

uppbyggda kring två pelare, majoritetens intresse att slutligt äga bolaget samt 

fördelarna att slippa minoritetsaktieägare vid fortsatt drift. Båda motiven ligger 

i linje med intresset att åstadkomma ett för bolaget bättre resursutnyttjande. 

Syftet med ett av majoritetsaktieägaren initierat inlösen är att 

övertagandet ska medföra en för bolaget högre lönsamhet genom ett bättre 

resursutnyttjande.31  

3.1.2 Minoritetsaktieägarens motiv med inlösen  

Minoritetens skäl för inlösen författades mycket kort i förarbetena till 

nuvarande ABL. I förarbetena till ABL 2005 motiverades minoritetens rätt till 

inlösen av att minoritetsaktieägarna inte kan samla den andel av bolagets aktier 

som i allmänhet krävs för att kunna utöva de minoritetsrättigheter som lagen 

                                                        
26 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 77. 
27 Med begreppet fusion menas att två (eller flera) bolag slås samman till ett bolag, det vill säga 
från att ha varit två (eller flera) juridiska enheter existerar därefter endast en juridisk enhet. Se 
ABL 2005 kap. 23. 
28 Stockholms tingsrätt mål nummer T 128-10 av den 2011-06-27, s. 4. Sjöberg, 
Tvångsinlösen, s. 181. 
29 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 79. 
30 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 108. 
31 Prop. 2004/05:85 s. 437 ff. Se även HD:s domskäl i NJA 1996 s 293 s. 299. 
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uppställer för aktieägare som tillsammans äger minst en tiondel av samtliga 

aktier i bolaget. Inlösen ger minoriteten en möjlighet att ta sig ur denna utsatta 

position som således kan tillfalla minoritetsägare. 32  Detta motiv 

överensstämmer med förarbetena till ABL 1944. Av SOU 1941:9 följer 

”En sådan ömsesidig rätt till lösen synes anvisa en naturlig utväg ur 
den konfliktställning, som i dylikt fall lätt uppkommer och som kan 
leda till missbruk från såväl majoritetens som minoritetens sida.”33 

Av det betänkandets efterföljande proposition, prop. 1944:5 uttalas vidare att 

”Frånvaron av en sådan rätt medför, såsom erfarenheten visar, ej 
blott frestelse för minoriteten att för sina aktier söka tilltvinga sig 
oskäligt högt pris, utan även frestelse för majoritetsinnehavaren, 
moderbolaget, att utnyttja sin ställning till att pressa minoriteten till 
avhändelse av aktierna för underpris. En ömsesidig rätt till inlösen 
anvisar en naturlig utväg ur den konfliktställning; som lätt 
uppkommer, och förvisso äro lojala minoritetsaktieägare bättre 
betjänta med en inlösning i betryggande ordning än med en utdragen 
strid med moderbolaget.”34 

I det följande ska minoritetens utsatta position kort beröras. Lagstiftaren har 

ansett att det finns skyddsbehov för små aktieägare varpå minoritetsskyddande 

åtgärder eller s.k. minoritetsrättigheter har uppkommit. Eftersom en 

majoritetsaktieägare enligt förutsättningarna för inlösen ska vara ägare till mer 

än nio tiondelar innebär det att minoritetsaktieägare går miste om de 

skyddsregler som tillkommer en aktieägarminoritet som representerar minst en 

tiondel. I propositionen till ABL 2005 ges exempel på sådana 

minoritetsskyddande regler, tillika rättigheter, som inte tillfaller 

minoritetsaktieägare som innehar en andel mindre än en tiondel av bolagets 

totala aktieinnehav. Dessa exempel är: rätten att påfordra vinstutdelning (se 

ABL 12 kap. 3 § andra stycket), rätten att väcka talan om likvidation i händelse 

av majoritetens maktmissbruk (se ABL 13 kap. 20 §) samt rätten att föra talan 

för bolagets räkning mot bolagets funktionärer (se ABL 15 kap. 7 §).35 Därmed 

är minoritetens position utsatt. 

                                                        
32 SOU 1997:22 s. 255 f. Prop. 2004/05:85 s. 437. 
33 SOU 1941:9 s. 24. 
34 Prop. 1944:5 s. 611. 
35 Prop. 2004/05:85 s. 437. 
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Genom möjligheten att påkalla inlösen erbjuds minoriteten ett skydd 

mot majoritetens maktmissbruk.36 Det fordras emellertid inte något förtryck av 

minoriteten, eller maktmissbruk från majoriteten, för att minoritetsaktieägarna 

ska kunna påkalla inlösen. Rätten till inlösen föreligger oavsett förtryck eller 

maktmissbruk.37  

Inlösenrätten utgör en del av aktieägarnas lagstadgade minoritetsskydd. 

För minoritetsägaren innebär inlösen en möjlighet att ta sig ur ägandeskapet 

och sin utsatta position och för detta ska han/hon erhålla betalning. 

Minoritetsägarens rätt till inlösen har alltså sin grund i avsaknaden av de 

många rättigheter som annars tillerkänns en minoritet av aktiebolagslagen.38  

3.1.3 Det allmännas intresse  

Även det allmänna har ett intresse i att inlösen kan komma till stånd. Det ligger 

i såväl det privatas som i det allmännas intresse att genom rationella 

ägarförhållanden göra aktiebolagsformen så samhällsekonomiskt effektivt som 

möjligt.39 Exempelvis hämmas ofta en majoritetsaktieägare som vid ett ägande 

om mer än nio tiondelar i praktiken fattar alla beslut enväldigt av tidsförluster 

och extrakostnader när en ur ett storleksperspektiv obetydlig minoritet löpande 

måste beaktas. En ineffektiv bolagsstyrning leder till försämrade resultat som 

kan innebära konkurrensnackdelar samt ett minskat antal arbetstillfällen. 

Vidare försvåras möjligheterna till att fusionera aktiebolag med flera ägare 

vilket bl. a. kan ge upphov till onödigt höga administrationskostnader och att 

organisationsförändringar uteblir. I förlängningen slår dåligt skötta aktiebolag 

mot samhället i form av lägre skatteintäkter, högre arbetslöshet och minskad 

investeringsvilja.  

4 Förfarandet vid tvångsinlösen ur ett historiskt perspektiv 

4.1 Uppkomsten av rätten till inlösen 

Redan år 1935 framförde några av den tidens största svenska aktiebolag en 

önskan att lagstifta om en möjlighet för aktiebolag som direkt eller indirekt 

                                                        
36 Prop. 2004/05:85 s. 437 ff. 
37 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 295. 
38 Stockholms tingsrätt mål nummer T 128-10 av den 2011-06-27, s. 4. 
39 Prop. 2004/05:85 s. 437 ff. Danelius & Ericson, SvJT, s. 861. Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 
100. Se även HD:s domskäl i NJA 1996 s 293 s. 299. 
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rådde över nio tiondelar av aktieinnehavet i ett annat bolag, att lösa in 

resterande tiondel. Detta menade förespråkarna skulle begränsa möjligheterna 

för aktieminoriteter att missbruka sin bolagsställning.40 I skrivelsen angavs att 

motivet för inlöseninstitutet var att dotterbolag skulle kunna skötas som om det 

vore en del av moderbolagens rörelse. Skrivelsen kan sägas ha gett upphov till 

tvångsinlöseninstitutet.41 Initiativet till inlöseninstitutet syftade således främst 

till att institutet skulle tillgodose majoritetsaktieägarens intresse.  

Lagberedningen utvärderade önskemålet i SOU 1941:9 och kom fram 

till att rätten till inlösen kunde ses som en förberedelse för ett tilltänkt förenklat 

fusionsförfarande mellan moderbolag och helägt dotterbolag. Mot denna 

bakgrund föreslog lagberedningen att bestämmelser om inlösen av aktier skulle 

tas in i fusionsbestämmelserna i den kommande lagen, ABL 1944 vilket 

sedermera också skedde.42  

Inlösenbestämmelserna behölls i ABL 1975 som en del av 

fusionsbestämmelserna. 43  Fusionsreglerna blev emellertid relativt sparsamt 

utnyttjade av näringslivet.44 Inlöseninstitutet kom främst till användning för att 

skapa helägda, formellt fristående dotterbolag i koncerner. Detta fick till följd 

att lagstiftaren i ABL 2005 förnyade regelverkets utformning. 45  Idag är 

inlösenreglerna inte längre lagtekniskt kopplade till fusionsreglerna.  

4.2 Förfarandereglernas bakgrund 

Rättsläget kring hur förfarandet för en inlösentvist ska se ut har med tiden 

ändrats och ämnet är en het debatt sedan en längre tid tillbaka.46 Rätten till 

inlösen uppstod i samband med införlivandet av ABL 1944. 47  ABL 1944 

hänvisade inlösentvister till skiljenämnd. Skiljenämndens avgörande kunde 

sedermera klandras både formellt och materiellt vid allmän domstol.48  

                                                        
40 Denna skrivelse togs fram av företagen Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, 
Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken, Telefonaktiebolaget L. M Ericsson, Aktiebolaget 
Separator och Aktiebolaget Elektrolux till Aktiebolagskommittén i februari 1935. Skrivelsen 
finns refererad i SOU:1941:9, s. 610. 
41 SOU:1941:9, s. 610. Heuman, Skiljeförfarande, s. 11. 
42 SOU 1941:9 s. 610 f. Prop. 1944:5 s. 82 f. och ABL 1944 174 § 2 mom. 
43 Se ABL 1975 kap. 14. 
44 Ds 2007:35, s. 39. Thorsson, Förutsättningarna, s. 26. 
45 Prop. 1944:5 s. 437. Ds 2007:35, s. 39. 
46 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 470. 
47 Skog, Aktiebolagskommitténs förslag, s. 17 f. Se ABL 1944 174 §, 2 mom. 
48 ABL 1944 223 §. 



 13 

I förarbetena till ABL 1944 motiverades inte varför det föreslogs att 

legalt skiljeförfarande skulle lösa inlösentvister. Någon vägledning till det 

nuvarande systemet fås sålunda inte från dessa förarbeten.49  

Systemet med möjligheten till överprövning i domstol kom att ändras 

då ABL 1975 trädde ikraft.50 ABL 1975 fråntog inlösentvister möjlighet till 

överprövning på materiell grund.51 Kvar blev enbart rätten till överprövning på 

formell grund. 52  Ändringen kom till stånd efter att regering och därefter 

riksdag hörsammade Advokatsamfundet som i remissrundan framhållit att 

möjligheten att tillåtas överpröva talan om inlösen på materiell grund innebar 

långa klanderprocesser. Advokatsamfundet menade att ett system som innebar 

att avgöranden från skiljenämnd endast kunde överprövas på formell grund 

måste vara godtagbart ur rättssäkerhetssynpunkt.53 ABL 1975 inskränkte i. o. 

m. denna ändring överklagande- och forumreglerna.  

Europeiska kommissionen för mänskliga rättigheter kritiserade starkt 

denna lagändring i Ministerrådets beslut den 24 oktober 1984 i ärende 

Bramelid o. Malmström v. Sverige. Att parter inte gavs en rätt att på materiella 

grunder få skiljenämndens avgörande prövat av allmän domstol stred mot 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (”EKMR”) artikel 6.54 Svensk rätt tvingades således 

att på nytt införa en möjlighet att pröva inlösenskiljedom i domstol även när 

part är missnöjd med skiljemännens bedömning i sakfrågan.55  

                                                        
49 Någon motivering till skiljeförfarande sker varken i SOU 1941:9 (Av SOU 1941:9 s. 24 
konstateras det enbart att ”I händelse av tvist bestämmes lösenbeloppet av skiljemän”.) eller i 
allmänmotiveringen (Prop. 1944:5 s. 82 f.) eller i specialmotiveringen till bestämmelsen (Prop. 
1944:5 s. 386 ff.). 
50 ABL 1975 kap.14 § 31 andra stycket samt Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 470. 
51 En överprövning på materiell grund innebär att en part är missnöjd med skiljemännens 
bedömning i sak, exempelvis då en part anser att skiljemännen har värderat bevisningen 
oriktigt eller tolkat ett avtal felaktigt. Vid inlösentvister rör en materiell överprövning främst en 
överprövning av själva aktieinlösenbeloppet. Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 17. Sandström, 
Svensk aktiebolagsrätt, s. 364. 
52 En överprövning på formell grund innebär en överprövning på grund av att part anser att 
formella fel har förekommit under processen, exempelvis att skiljemännen med orätt har 
avvisat bevisning. Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 586. 
53 Prop. 1975:103 s. 317 f. 
54 EKMR stipulerar ett krav på att civilrättsliga tvister ska avgöras av en oavhängig och 
opartisk domstol i en offentlig rättegång. 
55 Lagändringen trädde i kraft den 1 januari 1984. Se allmänmotiveringen till 
omprövningsbestämmelsen (Prop. 1983/84:184, s. 9) och specialmotiveringen (Prop. 
1983/84:184, s. 11). Skog, Aktiebolagskommitténs förslag, s. 15. 
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I delbetänkandet SOU 1997:22 gav Aktiebolagskommittén 

(”Kommittén”) förslag på bl. a. nya regler om förfarandet för tvångsinlösen 

som var tänkta att ersätta bestämmelserna i ABL 1975. Förslaget innebar precis 

som tidigare lagstiftning, ett förfarande i skiljenämnd som första instans men 

att det, istället för överprövningsmöjlighet enbart på formella grunder som 

stadgas i ABL 1975, skulle följa en överprövningsmöjlighet på såväl formella 

som materiella grunder till allmän domstol.56 Kommitténs fullständiga förslag 

återfinns med enstaka tillägg och förtydliganden i Kommitténs slutbetänkande 

SOU 2001:1.57  

Lagrådet framförde invändningar mot Kommitténs förslag att låta 

ordningen med skiljenämnd bestå med bedömningen att värderingsfrågan i 

inlösenförfaranden inte kan anses vara mer krävande än de många andra 

värderingar som prövas av allmän domstol.58 Lagrådets invändningar till trots 

beslutades det att låta ordningen med skiljenämnd bestå samt att överprövning 

är möjligt på såväl formella som materiella grunder. Förslaget införlivades i 

propositionen och sedermera i ABL 2005. Inlösenprocessens utformning är 

idag därmed densamma som i ABL 1944.59 En inlösentvist prövas i dags dato 

av skiljenämnd och skiljedomen kan, till skillnad från vad som gäller för 

konventionella skiljedomar, överprövas på såväl formella som materiella 

grunder.60 

4.3 Aktiebolagskommitténs skäl för skiljeförfarande 

Anledningen till att förfarandet idag är ett legalt skiljeförfarande som kan 

prövas i domstol på både formella och materiella grunder beror alltså på 

Kommitténs förslag. 61  De skäl för skiljeförfarande som framfördes och 

sedermera anfördes i propositionen är ett par knapphändiga meningar som 

förklarar följande; 

1) att förfarandeordningen har fungerat väl,  

                                                        
56 SOU 1997:22, s. 264. 
57 SOU 2001:1, s. 31 ff. 
58 Lagrådets invändningar återfinns i Prop. 2004/05:85, s. 1383 ff. 
59 Prop. 2004/05:85, s. 829. Jämför ABL 1944 223 § med ABL 2005 22 kap. 5 § och 24 §. 
60 Prop. 2004/05:85, s. 829. 
61 Kommitténs förslag framfördes i delbetänkandet SOU 1997:22 samt slutbetänkandet SOU 
2001:1 som sedan framfördes av regeringen i propositionen 2004/05:85 och slutligen antogs av 
riksdagen som stiftade lag i enlighet med Kommitténs förslag. 
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2) att det vid skiljeförfarande är lättare att förse processen med 

specialistkompetens, samt  

3) att skiljeförfarande tar kortare tid än domstolsförfarande.62  

Kommittén övervägde att låta inlösentvister vara föremål för domstolsprövning 

samt konstaterar även att det i utländsk rätt är vanligt att tvist om inlösen 

prövas direkt i allmän domstol.63 Detta, kan tyckas, ställer än högre krav på att 

avvägningen mellan skiljenämnd som första instans respektive annat 

förfarande avhandlas uttömmande och med relevanta skäl till varför 

skiljeförfarandet kom att bli den valda processen för inlösentvister.64  

Flertalet oberoende källor har kritiserat att Kommitténs förslag innehåller 

sparsamt redovisade skäl till att låta förfarandeprocessen bestå 65  eftersom 

processen utformas på ett sådant sätt att det avviker både från det normala 

skiljeförfarandet och den vanliga domstolsprocessen. 66  Förslaget om 

skiljeförfarande ansågs sakna en systematisk genomgång av vilka 

förfarandekrav och ändamålsskäl som låg till grund för förslaget. 67  Vidare 

beskrevs kommitténs angreppssätt som kasusistiskt och föga övertygande. 68  

Kommitténs skäl för inlösenförfarande kommer att diskuteras ytterligare i 

kapitel 7. 

5 Jämförelse av relevant lagstiftning i inhemsk och utländsk rätt 

5.1 Tidigare legala skiljeförfaranden i svensk rätt 

Det nuvarande inlösenförfarandet är ett säreget förfarande. I svensk rätt har ett 

fåtal andra rättsområden tidigare tillämpat legalt skiljeförfarande men varefter 

lagarna har moderniserats har alla legala skiljedomsinstitut utom tvångsinlösen 

av aktier tagits bort och ersatts av andra tvistelösningsmetoder. Nedan 

presenteras utvalda legala skiljeförfaranden som tidigare funnits i svensk rätt. I 

den utsträckning lagstiftaren anger motiv till avskaffandet av legalt 

skiljeförfarande så anges detta. 

                                                        
62 SOU 1997:22 s. 264. SOU 2001:1 hänvisar till SOU 1997:22. Prop. 2004/05:85 s. 458. 
63 SOU 1997:22 s. 264. 
64 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 471. 
65 Av lagrådet i prop. 2004/05:85 samt av professor Lars Heuman och Gustaf Sjöberg. 
66 Heuman, Skiljeförfarande, s. 32. 
67 Heuman, Skiljeförfarande, s. 32. 
68 Prop. 2004/05:85 s. 1425. 
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5.1.1 Arrenderätt 

Tidigare avgjordes arrenderättsliga tvister genom legalt skiljeförfarande 

alternativt genom prövning i allmän domstol beroende på vad saken gällde. 

Samtliga legala skiljeförfaranden har kommit att avskaffas i. o. m. att 

nuvarande jordabalk (1970:994) (”JB”) trädde ikraft. Det legala 

skiljeförfarande som avskaffades sist var inom jordbruksarrende och gällde 

tvistiga lösenpris för arrendators kvarlämnade egendom vid avträde. Det legala 

skiljeförfarandet för denna sortens tvist infördes i början på 1900-talet efter att 

det i motiven ansågs att jordägarens rätt till inlösen skulle vara tämligen 

betydelselös om den inte prövades av skiljemän. Utan närmare förklaring, 

ansågs det i motiven till lagen att i fall tvisten prövades av allmän domstol så 

skulle det i realiteten bli en part, nämligen arrendatorn, som bestämde 

lösenbeloppet.69  

Inför den nu gällande JB:s införande förekom i både 1966 års 

betänkande och 1968 års slutbetänkande, konsensus att ett skiljeförfarande med 

obegränsad överprövning inte var ändamålsenligt.70 Det sades att ett sådant 

förfarande inte sällan endast utgjorde en fördröjning av avgörandet.71 Det mest 

rationella ansågs vara att tvisterna prövades direkt i domstol och det sades 

uttryckligen i slutbetänkandet att det faktum att domstol prövar tvisten inte 

innebär, som 1905 års lagberedning påstod, att det i realiteten är arrendatorn 

som bestämmer lösenbeloppet. 

”För utredningen har det stått klart att, när enighet mellan parterna 
ej kan uppnås, handläggningen av hithörande frågor icke lämpligen 
bör anförtros annat organ än domstol.”72 

Ställningstagandet i slutbetänkandet förklarades med att om jordägaren ges en 

fortsatt rätt att lösa in anläggningen uppstår ingen ofördelaktig maktposition till 

förmån för arrendator, d.v.s. båda parters intressen beaktas. I den allmänna 

motiveringen instämde departementschefen i utredningens uttalande att 

tvisterna inte bör anförtros annat organ än domstol.  

”Såväl rättssäkerhetssynpunkten som domstolens möjlighet till 
bevisupptagning talar för denna uppfattning. Tvisterna bör prövas av 

                                                        
69 SOU 1968:57, s. 356. 
70 SOU 1966:26, s. 125. SOU 1968:57, s. 356. 
71 SOU 1968:57, s. 356. 
72 SOU 1966:26, s. 125. SOU 1968:57, s. 356. 
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de allmänna domstolarna och samma rättegångsförfarande bör 
tillämpas som i vanliga tvistemål.”73 

Riksdagen antog förslaget om domstolsförfarande vilket innebär att dessa 

tvister och dess värderingsfrågor, sedan JB:s ikraftträdande; nästan 45 år 

tillbaka, har anförtrotts domstol. 

5.1.2 Flottning i allmän flottled 

Lagen (1919:426) om flottning i allmän flottled innehöll regler kring legalt 

skiljeförfarande då tvist uppstod kring ersättningsanspråk för flottningsskada.74 

Bestämmelser om flottning togs sedermera in i vattenlagen (1983:291) (”VL”) 

varpå en forumändring kom att ske. Talan om ersättningsanspråk för 

flottningsskada skulle efter VL:s ikraftträdande föras i vattendomstol. Det 

förekommer inte längre någon flottning av betydelse varför det i miljöbalken 

inte har förts in några bestämmelser om flottning. Det ska i stället ses till VL:s 

bestämmelser. Eftersom det inte längre finns vattendomstolar utan dessa har 

övertagits av mark- och miljödomstolar skulle denna talan komma att föras i 

någon av dessa.75 Det sägs i propositionen till VL att det för bestämmandet av 

ersättning hänvisas till expropriationslagen (1972:719) (”ExprL”).76 Det skulle 

innebära att för det fall ett mål om flottningsskada uppkommer så behandlas 

värderingen av ersättningen i specialdomstol. 

5.1.3 Lösenbelopp för sambruksföreningar  

I lagen (1975:417) om sambruksföreningar stadgades att när en medlem avgick 

ur en sambruksförening var föreningen skyldig att sex månader därefter lösa 

hans/hennes andel. I lagens elfte paragraf stadgades att tvist om bl. a. 

lösenbeloppets storlek skulle prövas av tre skiljemän om inte något annat hade 

bestämts i stadgarna. 77  Fastställandet av lösenbeloppet innebar ett 

värderingsmoment.  

Lagen om sambruksföreningar ersattes år 1987 av lagen (1987:667) om 

ekonomiska föreningar (”LEF”).78 I LEF anges att eventuella tvister mellan 

                                                        
73 NJA II 1968 s. 170. 
74 Lagen (1919:426) om flottning i allmän flottled, 2 kap. 9-13 §§. 
75 Prop. 1997/98:90 s. 287 f. 
76 Prop. 1981/82:130 s. 65 f. 
77 Lagen (1975:417) om sambruksföreningar 11 §. 
78 Lagen om sambruksföreningar upphörde att gälla i. o. m. lagen (1987:671) om ändring i 
lagen (1975:417) om sambruksföreningars ikraftträdande. 
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föreningen och en eller flera medlemmar avseende medlems utträde ska 

avgöras i enlighet med vad som framkommer av stadgarna och om detta är 

oreglerat, av allmän domstol.79  

5.1.4 Ersättningsanspråk i kyrkolag 

Kyrkolagen (1992:300) (”KyrkoL”) innehöll bestämmelser om legalt 

skiljeförfarande för viss värderingsfråga. När ett s.k. pastorat, vilket utgör en 

slags indelningsenhet bestående av ett tjänstgöringsområde för en kyrkoherde, 

delas, skall de inbördes ekonomiska förhållandena mellan pastoraten regleras. 

Tvister i anledning av den ekonomiska regleringen skulle avgöras genom 

skiljeförfarande, om inte de kyrkliga kommunerna hade överenskommit om 

något annat slags förfarande. 80  KyrkoL upphävdes emellertid år 1998 då 

regeringen ansåg att den kyrkliga lagstiftningen i vissa delar var ålderdomlig 

och onödigt splittrad.81 I förarbetena till den nya lagen uttrycks ett intresse att 

ge kyrkan ökad frihet att själv bestämma i sina egna angelägenheter.82 Den nya 

lagen, lagen om Svenska kyrkan (1998:1591), stadgar att i den utsträckning 

som Svenska kyrkan bestämmer får beslut överprövas på det sätt som Svenska 

kyrkan avgör.83 

5.1.5 Slutsats 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de ovan studerade rättsområdena som 

alla tidigare har föreskrivit legalt skiljeförfarande som tvistelösningsmetod, ger 

uttryck för att lagstiftaren har funnit anledning att ändra från legalt 

skiljeförfarande till annat tvistelösningsförfarande. Slutsatser av det legala 

förfarande som tidigare stipulerades i KyrkoL bortses från p. g. a. att Svenska 

kyrkan, som självständigt institut, numera helt bestämmer hur beslut 

överprövas. 

5.2 Annan betydande lagstiftning om tvångsförvärv  

Det finns åtskillig svensk lagstiftning som innehåller regler om ersättning vid 

tvångsingripanden. Flertalet lagar behandlar markåtkomst med efterföljande 

                                                        
79 LEF 3 kap. 3-4 §§. 
80 KyrkoL 6 kap. 5 §. 
81 KyrkoL upphävdes genom SFS 1998:1592. Se Prop. 1991/92:85 s. 19 f. 
82 Prop. 1997/98:116 s. 80. 
83 Lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan 13 §. 
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krav på ersättning. 84  ExprL är sannolikt den lag som är mest relevant att 

jämföra tvångsinlösen med. Nedan presenteras kort ExprL:s bestämmelser om 

tvångsförvärv.  

5.2.1 Expropriationslagen (1972:719) 

Inlösen av aktier har liknats vid expropriation av fast egendom. Inlösen av 

aktier och expropriation av fast egendom är jämförbara då de båda utgör ett 

tvångsmässigt tagande och den värdering som sker syftar till att finna aktiens 

respektive fastighetens marknadsvärde. 85  I båda fallen ska värderingen 

resultera i att den som drabbats av åtgärden försätts i samma ekonomiska 

situation som om åtgärden inte ägt rum. 86  Det finns emellertid en viktig 

skillnad mellan den värdering som görs i ett mål om expropriation av fastighet 

respektive den värdering som görs i ett mål om inlösen av aktier. Vid 

fastställandet av lösenbeloppet i ett mål om expropriation ska, utöver den 

ersättning som bestäms för marknadsvärdeförlusten, ytterligare ett 

schablontillägg ingå i ersättningen.87 Skälet till att detta schablontillägg, vilket 

infördes genom 2010 års reform av ExprL, är att stärka fastighetsägarens 

ställning och att ersättningen ska bättre motsvara fastighetsägarens eget s. k 

reservationspris 88 för den fasta egendom som tas i anspråk. 89 Något sådant 

schablonpåslag tas inte med i beräkningen av lösenbeloppet för aktier som är 

föremål för inlösen.90  

Ett förfarande om expropriation är ett tvåstegsförfarande som inleds 

genom att den sökande söker expropriationstillstånd hos regeringen.91 Andra 

frågor än just frågan om tillstånd handläggs vid specialdomstolen mark- och 

                                                        
84 Ex. fastighetsbildningslagen (1970:998) (”FBL”). När fastighetsreglering enligt FBL är av 
expropriativ karaktär ska, enligt FBL 5 kap. 10 a § andra stycket, ersättningsreglerna i ExprL 
kapitel 4 tillämpas. Se Kalbro & Sjödin, SvJT 2006, s. 782. 
85 Värderingen vid inlösen av aktier behandlas i uppsatsens kapitel 6. 
86 NJA 1996 s 293, s. 297 ff. 
87 ExprL 4 kap. 1 § andra stycket. 
88 En fastighetsägare säljer inte sin fastighet såvida han/hon får minst sitt reservationspris. Det 
är således fastighetsägarens lägst tänkbara försäljningspris. Se Ekbäck, Kalbro, Norell & 
Sjödin, Markåtkomst och ersättning, s. 21. Kalbro & Sjödin, SvJT 2006, s. 788. 
89 Prop. 2009/10:162 s. 66-68. Även Ekbäck, Kalbro, Norell & Sjödin, Markåtkomst och 
ersättning, s. 76. 
90 Detta beror på att lagstiftaren har ansett att aktier ska värderas till det pris som kan påräknas 
vid en försäljning under normala förhållanden. Se ABL 2005 22 kap. 2 andra stycket. Se 
avsnitt 6.4. 
91 ExprL 3 kap. 1 §. Ekbäck, Förfaranderegler, s. 32.  
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miljödomstolen. 92  Bland dessa frågor utmärks tillträdes- och 

ersättningsfrågan. 93  Sålunda anförtros domstol värderingsfrågor om 

expropriation utan att dessa har förbehandlats av någon myndighet. Domstolen 

är emellertid inte en allmän domstol, utan en specialdomstol. 

5.2.2 Slutsats 

Denna förevarande presentation åsyftar att visa att värderingsfrågor vid 

tvångsförvärv av fastighet, som har liknats med värderingsfrågor vid 

tvångsförvärv av aktier, anförtros domstol. Det faktum att 

expropriationsförfaranden avgörs i specialdomstol och att de ägarintressen som 

ligger till bakom lagstiftningarna i allt väsentligt är desamma som vid 

tvångsinlösen av aktier talar för att även värderingsfrågor vid tvångsförvärv av 

aktier bör kunna anförtros specialdomstol. 

5.3 En kort jämförelse av utländsk rätt 

5.3.1 Vanligt med domstolsförfarande 

Nedan följer en kortfattad redogörelse av utvalda jurisdiktioner som ska 

illustrera likheter och skillnader i själva tvångsinlösenprocessen.94  

De nordiska regelverken gällande tvångsinlösen är förhållandevis lika. 

Samtliga länder ger tvångsinlöseninstitutet samma innebörd, närmare bestämt 

en rätt respektive skyldighet till inlösen av aktier.95 Finsk rätt liknar svensk rätt 

och lösenbeloppet avgörs av skiljemän varpå en överprövning kan ske i 

tingsrätt.96 Även norsk rätt har regler om att tvist om lösenbelopp avgörs av 

skiljenämnd.97 I norsk rätt undantas minoritetsaktieägaren rätten till inlösen. 

Således tillkommer inlösenrätten endast majoritetsaktieägaren. 98  Dansk rätt 

inspirerades av svensk rätt varpå regler om inlösen togs in i den danska 

lagstiftningen under 1970-talet, alltså cirka 30 år efter svensk rätt införde en 

rätt till inlösen. Dansk rätt har emellertid, till skillnad från svensk rätt, valt att 

                                                        
92 ExprL 5 kap. 1 §. 
93 Ekbäck, Förfaranderegler, s. 32. 
94 Författaren är väl medveten om att en längre redogörelse hade kunnat vara av intresse men 
av tid- och utrymmesskäl har författaren valt att endast kortfattat belysa utländsk rätt. Syftet 
med avsnittet är att påvisa att förfarandet för inlösen i svensk rätt skiljer sig från förfarandet för 
inlösen i flertalet utländska rättsordningar. 
95 Skog, Aktiebolagskommitténs förslag, s. 17 f. 
96 Se finska aktiebolagslagen (624/2006) 18 kap. 3-4 §§. 
97 Se norska lagen aksjeloven (LOV-1997-06-13-44) Avsnitt VIII, 4-25 §§. 
98 Se norska lagen aksjeloven (LOV-1997-06-13-44) Avsnitt VIII, 4-26 §§. 
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inte blanda in skiljenämnd i förfarandet. I stället fastställs lösenbeloppet av, de 

av domstolen utsedda, värderingsmännen varpå talan mot värderingsmännens 

beslut kan väckas i allmän domstol.99  

Den isländska rätten till inlösen uppkom 1944 då nuvarande 

aktiebolagslag trädde ikraft. Precis som dansk rätt, har isländsk rätt valt att 

pröva tvistiga lösenbelopp direkt av allmän domstol.100  

Som diskuterats i uppsatsen är majoritetsägaren och minoritetsägaren 

många gånger ense om lösenbeloppet. I dansk och norsk rätt finns 

bestämmelser som stadgar att när lösenbeloppet är otvistigt kan förfarandet ske 

genom en administrativ modell. Parterna kan välja att föra talan genom ett 

administrativt förfarande varpå både skiljenämnd och domstol utesluts från 

själva förfarandet.101 

5.3.2 Slutsats 

Mot denna bakgrund kan det konstateras att det i samtliga nordiska länder 

finns regler om tvångsinlösen av aktier. De nordiska länderna har valt att 

behandla uppkomna inlösentvister genom olika processformer. Både den 

danska och den isländska rätten till inlösen uppkom flera år efter den svenska 

rätten. Dessa rättsordningar har emellertid inte följt svensk lagstiftning om ett 

legalt skiljeförfarande utan har ansett att dessa tvister ska prövas av domstol. I 

flertalet länder utanför Norden är det vanligt med att inlösentvister prövas 

direkt i allmän domstol.102 

6 Värderingsfrågan och behovet av specialistkompetens 

6.1 Lösenbeloppets funktion 

Lösenbeloppet är det belopp som ska utgå till minoritetsaktieägaren som 

ersättning för att minoritetsaktieägarens aktier övergår till 

majoritetsaktieägaren. Den som blir tvångsinlöst ska ur ekonomisk synvinkel 

genom lösenbeloppet hållas skadeslös då den som blir inlöst ska försättas i 

samma ekonomiska läge som om tvångsåtgärden inte skett. 103  I de fall då 

                                                        
99 Se danska lagen selskabsloven (Lag nr. 470 av 12/06/2009) 5 kap. 67-75 §§. 
100 Se den isländska aktiebolagslagen (Lag nr. 138/1995) Avsnitt IV, Art. 16. 
101 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 176 och s. 471. Se 
102 SOU 1997:22 s. 264. Prop. 2004/05:85 s. 458. 
103 NJA 1996 s 293, s. 303. 
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majoriteten påkallar inlösen blir inlösenreglernas primära uppgift till att skydda 

minoriteten från att bli tvångsinlöst till ett för lågt belopp.104 

6.2 Värderingsfrågans betydelse för förfarandet 

Den vanligast förekommande frågeställningen i inlösentvister är hur 

värderingen av de aktier som är föremål för inlösen ska göras.105  Värderingen 

utgör grunden för fastställandet av lösenbeloppet.  

Med anledning av detta fann Kommittén att specialistkompetens i form 

av skiljemän krävs för bedömning av tvisterna. Det är genom värderingen som 

en intresseavvägning kommer till stånd och det lösenbelopp som värderingen 

fastställer är en tydlig indikator på huruvida minoritetens intresse skyddas eller 

inte. Ett lösenbelopp där aktierna värderats till ett underpris är ett tecken på att 

minoritetens intresse inte har tillvaratagits. Sammanfattningsvis är 

värderingsfrågan en materiell fråga som är avgörande för inlöseninstitutets 

ändamål.106 Det aktiebolagsrättsliga skälet till varför lagstiftaren har valt att 

tillämpa skiljeförfarande som tvistelösningsmetod tycks bero på 

värderingsfrågan per se. 

6.3 Gällande rätt 

Lagrummet för lösenbeloppets bestämmande återfinns i ABL 2005 22 kap. 2 § 

stycke 1-4. Det finns tre olika typsituationer av inlösen som ska särskiljas vid 

diskussion kring lösenbeloppets bestämmande. Den första situationen är 

inlösen av noterade aktier som föregås av ett offentligt uppköpserbjudande. 

Den andra situationen är inlösen av noterade aktier som inte föregås av ett 

offentligt uppköpserbjudande. Den tredje situationen är inlösen av onoterade 

aktier. I avsaknad av preciserade lagbestämmelser har principerna om 

lösenbeloppets bestämmande kommit att utvecklas i skiljemanna- och 

domstolspraxis.107  

6.4 Värdering vid olika inlösensituationer 

Värderingsfrågan kan i vissa situationer vara komplex och således föremål för 

diskussion mellan parterna. Tillvägagångssättet för värderingen skiljer sig 
                                                        
104 Ramberg, Värdering, s. 70.  
105 Prop. 1983/84:184 s. 9. Victorin, Skiljeförfarande, s. 60. Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, 
s. 361 och s. 363. Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 355 och s. 443. 
106 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 355 och s. 443 f.  
107 Prop. 2004/05:85 s. 446. 
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typiskt sett åt beroende på om bolagets aktier är upptagna till handel eller inte. 

Värderingstidpunkten för samtliga aktier, noterade som onoterade, är 

påkallandetidpunkten, vilken utgörs av tiden för begäran om tvistens prövning 

av skiljemän.108 

Nedan följer en redogörelse av de vanligaste värderingssituationerna. 

Avsnittet syftar till att ge läsaren en förståelse för den värdering som sker i ett 

inlösenförfarande. 

6.4.1 Inlösen av noterade aktier som föregås av offentligt 

uppköpserbjudande 

För det fall ett offentligt bud har föregått inlösenförfarandet ses till den s. k 

särregeln109 varpå lösenbeloppet ska bestämmas efter det erbjudna vederlaget 

om ägare till mer än nio tiondelar av de aktier som budet avser har accepterat 

budet.110 Det sker då således ingen värdering. Bestämmelsen bygger på tanken 

att ett pris som har accepterats av de allra flesta minoritetsaktieägare bör kunna 

godtas även av återstående aktieägare.111 Det finns dock möjlighet att frångå 

erbjudandet om särskilda skäl motiverar detta men det är ytterst sällan 

aktuellt.112 Tillämpningen av särregeln har varit relativt okontroversiell.113 Den 

största andelen inlösenförfaranden föregås av offentliga uppköps-

erbjudanden.114 Slutsatsen är att de allra flesta inlösentvister vid denna typ av 

situationer är relativt okontroversiella. 

6.4.2 Inlösen av noterade aktier som inte föregås av ett offentligt 

uppköpserbjudande 

Värderingen av aktier vars inlösen inte föregås av något offentligt 

uppköpserbjudande består av mer besvärliga, teoretiska problem än 

fastställandet av ett lösenbelopp för aktier vars inlösen föregås av ett offentligt 

uppköpserbjudande.115 

                                                        
108 NJA 1992 s 872, s. 886. 
109 Särregeln återfinns i ABL 2005 22 kap. 2 § fjärde stycket. 
110 ABL 2005 22 kap. 2 § fjärde stycket. Se NJA 2011 s 932 där HD har slagit fast att särregeln 
ska tillämpas trots att ett offentligt erbjudande inte har riktats till eller har kunnat accepteras av 
ägare till omkring 17,7 % av aktierna. 
111 Prop. 2004/05:85 s. 452. 
112 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 426. 
113 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 358. 
114 Sjöberg, JT 2011/2012, s. 416. Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 355 och s. 376. 
115 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 356. 
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En viktig milstolpe för värderingen av inlösen som inte föregås av något 

offentligt uppköpserbjudande är den s.k. Balken II-domen.116 ABL 2005 har 

kodifierat Balken II-domen i ABL 22 kap. 2 § andra stycket, den s.k. 

huvudregeln.  

Av Balken II-domen och ABL 22 kap. 2 § andra stycket följer att, när en 

aktie som är föremål för inlösen är noterad, ska i första hand aktien som sådan 

värderas och detta sker genom att dess värde bestäms i enlighet med 

börskursen (marknadsvärdering). Om börskursen inte är godtagbar som 

måttstock ska värdet i andra hand grundas på en företagsvärdering. En 

företagsvärdering innebär, att för dessa aktiers lösenbelopp är det inte aktien 

som sådan utan företaget som är värderingens föremål.117 

Börskursen är inte godtagbar som måttstock för värderingen om 

situationen vid tidpunkten för inlösen avviker från att reflektera normala 

förhållanden.118 I litteraturen kan fyra typsituationer som avviker från normala 

förhållanden urskiljas: 1) då minoritetsaktierna är avsevärt mindre värda än 

majoritetsaktierna fastän inget maktmissbruk föreligger, 2) då 

minoritetsaktierna p. g. a. maktmissbruk är noterade till ett lågt värde, 3) då det 

berörda bolaget p. g. a. rådande konjunktur eller negativa omständigheter är 

lågt värderat, 4) då det berörda bolagets ändamål i bolagsordningen är bestämt 

till ett annat än att vara vinstgenererande för aktieägarna eller att den utdelning 

som sker ska vara begränsad.119 Dessa situationer talar alltså för att normala 

förhållanden inte föreligger varmed normalfallet med börskursen som grund 

för värdering kan frångås om det yrkas. 

Börskursen är inte heller godtagbar som måttstock om särskilda skäl 

motiverar något annat.120 Med särskilda skäl avses situationer då det noterade 

värdet starkt har påverkats.121 I praktiken brukar det normalt krävas ganska 

mycket för att börskursen ska anses vara så påverkad att börskursen frångås.122 

                                                        
116 NJA 1996 s 293, s. 303. 
117 Prop. 2004/05:85 s. 928. 
118 Vid normala förhållanden ska det bortses från faktorer som tillfälligt har påverkat aktiens 
värde. Någon närmare förklaring till vilka dessa faktorer är ges emellertid inte. Se prop. 
2004/05:85 s. 812. 
119 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 408 f. 
120 ABL 2005 22 kap. 2 § andra stycket, andra meningen. 
121 Prop. 2004/05:85 s. 812. 
122 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 406. 
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Med detta sagt har skiljemännen att avgöra om det är de aktier som är 

föremål för inlösen som ska värderas direkt (marknadsvärdering) eller om det 

finns skäl att frångå den huvudregeln och i stället bestämma att företaget utgör 

värderingens föremål (teoretisk företagsvärdering). Valet står således mellan 

två värderingsobjekt, aktien eller företaget.123  

Det konstaterades i Balken II-domen att det är en naturlig utgångspunkt 

att den som blir inlöst ska hållas skadeslös och att denne inte heller ska göra 

någon vinst på inlösenförfarandet. Därför ska värderingen normalt ske utan 

hänsyn till att det är fråga om minoritetsaktier.124 Det kan finnas ett värde som 

inte återspeglas i börskursen och som minoritetsaktieägarna därmed inte får del 

av i fall börskursen tillåts avgöra värderingen. Att låta börskursen ligga till 

grund för värderingen kan därför leda till ett lägre lösenbelopp än den 

teoretiska företagsvärderingen. En teoretisk företagsvärdering ger större 

möjlighet till skönsmässig värdering som främjar minoritetens intressen. 

Minoritetsaktieägare gör därför ofta gällande att deras noterade aktier ska 

värderas enligt det teoretiska företagsvärdet.125  

I vissa fall blir skillnaden mellan marknadsvärdet respektive det 

teoretiska företagsvärdet inte så stor. I andra fall, främst vid inlösen av aktier i 

stora noterade bolag, kan värdeskillnaden vara avsevärd. 126 Ett exempel då 

värderingen skilde sig åt markant var det omtalade hovrättsfallet Ala-Bergvik 

där en värdering visade att det berörda bolagets totala värde var cirka 536 

miljoner kronor medan en annan värdering visade att det berörda bolagets 

totala värde var cirka 2,2 miljarder kronor.127 Det ska dock framhållas att det är 

ovanligt att domstolen beaktar en företagsvärdering när det finns en börskurs 

att tillgå.128 

6.4.3 Inlösen av onoterade aktier  

Vid inlösen av onoterade aktier ska dessa, i likhet med vad som gäller för 

noterade aktier, värderas till det pris som kan påräknas vid en försäljning under 

                                                        
123 NJA 1996 s 293, s. 299. 
124 NJA 1996 s 293, s. 294. 
125 NJA 1996 s 293. Stockholms tingsrätt mål nummer T15105-09 Dom 2010-03-31. Hager, 
Värdering, s. 79. Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 426 och s. 455.  
126 Hager, Värderingsrätt, s. 70. 
127 Hovrätten för nedre Norrland DT 45, av den 1983-12-23. 
128 Prop. 2004/05:85 s. 812. 
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normala förhållanden.129 Eftersom det inte finns en börskurs att lägga till grund 

för värderingen ska marknadsvärdet uppskattas genom en företagsvärdering av 

det berörda bolaget varmed det ses till bolagets förmögenhetsställning och 

avkastningsförmåga. Det teoretiska företagsvärdet kan beskrivas som den 

inlösta aktiens andel av det berörda bolagets uppskattade totala värde. 130 

Avkastningsvärdering, substansvärdering och likvidationsvärdering är exempel 

på traditionella teoretiska värderingsmetoder.131 Målet är att finna det värde 

som aktien har i minoritetsaktieägarens hand vilket är detsamma som 

marknadsvärdet. 132  Den metod som har ansetts ska läggas till grund för 

lösenbeloppet är den vars utfall ger det högsta värdet. 133  Det blir således 

möjligt för parterna att argumentera för ett tillämpande av den 

värderingsmodell som gynnar dem mest. Presumtionen är att enstaka affärer, 

noterade kurser alternativt registrerade avslut ska grunda lösenbeloppet, 

förutsatt att dessa förmodas reflektera normala förhållanden.134 Resultatet av 

att det inte finns någon lagstadgad regel för hur en aktie som inte är 

marknadsnoterad ska värderas leder till ”ett större svängrum” vad gäller 

lösenbeloppet även om riktmärket är att priset ska återspegla handel under 

normala förhållanden.135  

6.5 Lösenbeloppet berörs inte av vem som initierade förfarandet 

Lösenbeloppet berörs inte av vem som initierade inlösenförfarandet. Gällande 

rätt gör inte åtskillnad mellan den situation då minoriteten självständigt har 

påkallat inlösen respektive den situation då minoriteten har påtvingats inlösen. 

Minoriteten erhåller inte ett högre lösenbelopp då den har påtvingats inlösen. 

Eftersom möjligheten till inlösen är ömsesidig och p. g. a. att det kan vara 

slumpen som avgör vilken part som först initierar inlösen har det inte 

uppkommit någon systematisk under- eller överkompensation till den som 

utsätts för inlösen. 136 Svaret till varför ingen åtskillnad görs mellan de två 

situationerna finner vi i de svenska grundlagarna. I regeringsformen 

                                                        
129 ABL 2005 22 kap. 2 § andra stycket, andra meningen. 
130 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 358. 
131 Hager, Värderingsrätt, s. 75 ff. 
132 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 382. 
133 NJA 1957 s 1, s. 32 f. Prop. 2004/05:85 s. 446. 
134 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 393. 
135 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 362. 
136 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 294. 
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(2011:109) (”RF”) 2 kap. 15 § föreskrivs konstitutionella 

egendomsskyddsregler vilka syftar till att skydda mot ingrepp i äganderätten. 

Ingen ska tvingas att avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild 

utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. När ett 

sådant ianspråktagande sker ska den som tvingas avstå sin egendom vara 

tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Oaktat vem som påkallar ett 

inlösenförfarande, görs en bedömning av huruvida det finns angelägna 

allmänna intressen för ingripandet.  

Det ska inte förglömmas att minoritetens initierande av inlösen från 

majoritetsaktieägarens perspektiv utgör ett tvångsmässigt byte av dennes 

pengar mot minoritetens aktier. Det ingripande som består i att 

majoritetsaktieägaren tvångsvis berövas sina pengar ska därmed bedömas på 

samma sätt och enligt samma kriterier som det ingripande som består i att 

minoriteten tvångsvis berövas sina aktier. Båda situationerna utgör ett ingrepp i 

äganderätten; den ena situationen utgör ett ingrepp i minoritetsägarens 

äganderätt till sina aktier, den andra situationen utgör ett ingrepp i 

majoritetsägarens äganderätt till sina pengar. Egendomsskyddet tillsammans 

med reglernas ömsesidighet får till följd att så länge någon tvingas utge sin 

egendom, oavsett om denna egendom består av aktier eller pengar, så ska full 

ersättning för förlusten utgå. 137  Med detta sagt gör gällande rätt vid 

lösenbeloppets bestämmande inte någon åtskillnad mellan förfaranden som 

initieras av minoriteten respektive av majoritetsaktieägaren.138 

7 Ändamålsskäl och intressen 

7.1 Inledning 

Skiljeförfarandet och domstolsförfarandet är i sin natur olika. Dessa 

processuella metoders egenskaper utgör för- respektive nackdelar beroende på 

de intressen som ska beaktas vid förfarandet. Nedan följer en redogörelse om 

faktorer av betydelse för förfarandet. Dessa faktorer ligger till grund för 

övervägandet huruvida skiljeförfarande utgör den mest ändamålsenliga 

                                                        
137 NJA 1996 s 293, s. 299. 
138 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 294 f. 
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processuella metoden för tvångsinlösen eller om inlösentvister bättre lämpar 

sig för prövning direkt i domstol. 

7.2 Rättssäkerhetsaspekt  

Det är för samtliga inblandade parter och för det allmänna viktigt att 

rättssäkerheten upprätthålls. Från parternas perspektiv är det viktigt med en 

tillförlitlighet till systemet för inlösen. Från det allmännas perspektiv är det 

viktigt att rättssäkerhetskraven upprätthålls samtidigt som de totala 

processkostnaderna hålls nere. Det är därför viktigt att parterna ges en 

möjlighet att överpröva domen samtidigt som onödiga kostnader undviks.139  

Det är kostnadsbesparande för staten att inlösenförfaranden prövas i 

skiljenämnd eftersom parterna bekostar skiljemännen. 140  Om inlösen skulle 

komma att anförtros domstol så skulle staten bekosta det dömande organet.141 

Kostnadsaspekten måste emellertid avvägas mot det faktum att det, i en 

rättsstat som Sverige, kan tyckas naturligt att en äganderättslig tvist prövas 

direkt i domstol och inte i privat regi.142 Om inlösen anförtros domstol skulle 

det komma att utvecklas en rättspraxis som kan vara vägledande för kommande 

inlösenmål vilket skulle gagna det allmänna. Dessutom skulle ett förfarande 

uteslutande i domstol medföra att inlösentvister endast ges möjlighet att prövas 

i tre instanser till skillnad från dagens system med möjlighet till prövning i fyra 

instanser. Det innebär ett mer tidseffektivt system. 

Det är, ur lagstiftarens perspektiv, avgörande om det kan antas att 

avgöranden från skiljenämnd överklagas mer sällan än vad 

domstolsavgöranden skulle göra. 143  Författarens utförda undersökning 144  av 

inlösentvister som överprövats i Stockholms tingsrätt visar att Stockholms 

tingsrätt har 28 skiljedomar om inlösen inkommit tingsrätten. Av dessa 28 mål 

har flertalet avvisats eller återkallats av käranden respektive avskrivits efter 

förlikning. Tingsrätten har endast dömt i drygt hälften av antalet inkomna mål. 

Det är omöjligt att säga hur många inlösentvister som hade omprövats för det 

fall inlösenprocessen anförtros domstol. Författaren har endast funnit att 

                                                        
139 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 473. 
140 Hober, Förfarandet i skiljetvister s. 470 f. 
141 Westberg, Civilrättskipning, s. 107 f. 
142 Skiljeförfarandet utgör en form av privat rättskipning. Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 17. 
143 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 473. 
144 Se uppsatsens kapitel 7 samt kapitel1. 
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Högsta domstolen (”HD”) sedan 2005 har prövat fyra överklagade 

inlösenmål.145 Det kan knappast sägas vara vanligt att överpröva skiljedomar. 

Att överprövningar emellertid sker är ett tydligt tecken på att ett förfarande i 

skiljenämnd inte är rättssäkert nog. 

Inför lagstiftandet av ABL 2005 argumenterades det för ett 

hybridsystem. I motiven för skiljeförfarande garderar Kommittén sin 

ståndpunkt för ett system med ett överprövbart legalt skiljeförfarande genom 

att föra fram möjligheten att ompröva skiljedomen i allmän domstol. 

Kommittén anser att möjligheten till överprövning i domstol skapar 

erforderliga rättssäkerhetsgarantier.146 Detta argument utgör ett tveksamt stöd 

för skiljeförfarande. Anförandet kan förstås som att skiljeförfarandet ensamt 

inte ger samma rättssäkerhetsgarantier som domstol. Troligtvis syftar 

Kommittén till att hörsamma den kritik som Sverige erhöll då 

inlösenförfarandet utan överprövningsmöjlighet på materiell grund inte ansågs 

uppfylla EKMR artikel 6 om rätten till domstolsprövning. 147  Det är då 

besynnerligt att det vid införandet av ABL 2005 inte redogörs för anledningen 

till varför inte tvister om inlösen fullt ut ska anförtros domstol. Det är underligt 

att Kommittén finner att skiljemän bäst sörjer för specialistkompetens 

samtidigt som Kommittén anser att domstolen ska anförtros överprövningar av 

skiljedomarna.  

7.3 Den materiella rättens genomslag 

Syftet med det judiciella förfarandet är att inlösenförfarandet ska resultera i en 

materiellt riktig dom. 148  Den materiellt viktigaste frågan är frågan hur 

lösenbeloppet ska fastställas eftersom det är genom besvarandet av denna fråga 

som båda parters intressen tillgodoses.149 Detta gäller oaktat vilken part som 

påkallar inlösen. Dock påkallas de flesta inlösen av majoritetsaktieägaren 

vilket medför att majoriteten får till stånd sin rättighet samt att minoriteten, 

genom lösenbeloppet, erhåller kompensation för uppgivandet av sitt 

aktieinnehav. Det innebär att inlösenförfarandet såväl materiellt som 

                                                        
145 NJA 2013 s 1250, NJA 2013 s 1032, NJA 2011 s 932 samt NJA 2011 s 429. 
146 SOU 1997:22 s. 264. 
147 Se Ministerrådets beslut den 24 oktober 1984 i ärende Bramelid o. Malmström v. Sverige. 
148 Nordenson, JT 1993/94, s. 213. 
149 Ramberg, Värdering, s. 70. Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 294. 
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processuellt måste vara konstruerat så att det ger minoritetsaktieägarna ett gott 

skydd för värdet av de aktier som minoritetsägarna äger.150 

Beträffande processen som sådan är det viktigt för en rättsstat att 

förfarandet är förutsägbart samt ekonomiskt- och tidsmässigt effektivt. Inte 

minst för att kostnadseffektiva processer medför att fler har möjlighet att få sin 

sak prövad. Lagstiftarens målsättning är att förfarandena ska utformas så att de 

inte blir onödigt kostsamma samtidigt som enskilda parters rättssäkerhet 

tillgodoses.151 Därutöver torde det ligga i det allmännas intresse att det finns en 

tillförlitlighet till regelverket så att en part på ett förutsägbart sätt kan göra en 

god bedömning av vilka förutsättningarna är för att nå framgång med sin talan.  

7.4 Specialistkompetens 

Det aktiebolagsrättsliga skälet till varför lagstiftaren har bestämt att 

inlösentvister i första hand löses genom skiljeförfarande som tvistelösare tycks 

bero på att det för värderingsfrågans besvarande finns ett behov av 

specialistkompetens.152 Nedan ska detta argument diskuteras. 

7.4.1 Specialistkompetens i skiljenämnd 

I förarbetena till ABL 2005 motiverades förslaget om skiljeförfarande med 

argumentet att specialistkompetens krävdes för fastställandet av lösenbeloppet. 

Det sades att det var väl övervägt att låta skiljemän pröva tvisterna eftersom 

tvisterna väsentligen kan antas avse värderingsfrågor.153 Detta tolkar jag som 

att skiljenämnd ansågs besitta en större kompetens i värdering av aktier och 

företag än domstol. För att det ens ska bli tal om att förse processen med 

specialistkompetens är det väl rimligt att undersöka huruvida inlösen fordrar 

särskild kompetens.  

Tvångsinlösen av aktier rymmer ett starkt inslag av värdering.154 De 

aktier som är föremål för inlösen ska värderas, antingen genom att beräkna 

aktiernas marknadsvärde eller företagets värde. Inlösentvister är emellertid 

många gånger inte komplicerade.155 Detta beror på att de allra flesta inlösen 

föregås av offentliga uppköp för vilka det inte görs någon direkt värdering utan 
                                                        
150 Ramberg, Värdering, s. 70. 
151 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 442. 
152 Prop. 2004/05:85 s. 458. Ramberg, Värdering, s. 70. Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 294. 
153 SOU 1997:22 s. 264. SOU 2001:1 s. 375. Prop. 2004/05:85 s. 458. 
154 Prop. 2004/05:85 s. 446. Victorin, Skiljeförfarande, s. 60. 
155 Heuman, Skiljeförfarande, s. 42. 
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lösenbeloppet motsvarar budet förutsatt att tillräckligt många aktieägare har 

accepterat erbjudandet. Dessutom är majoritetsaktieägaren och minoriteten i 

stort sett överens om lösenbeloppet i cirka hälften av samtliga fall som tas upp 

i skiljenämnd. 156  Det kan i dessa fall inte sägas finnas ett behov av 

specialistkompetens. Det sagda innebär inte att värderingsfrågan inte kan vara 

komplex. 157  De fall som torde innebära en mer komplex värdering är de 

inlösen som aktualiserar en företagsvärdering, alltså när det varken finns något 

offentligt bud eller någon börskurs till grund för värderingen. Eftersom de allra 

flesta inlösen föregås av offentligt uppköpserbjudande kommer en 

företagsvärdering sällan ifråga. En företagsvärdering kan bli aktuell när 

börskursen inte är godtagbar, samt då de aktier som är föremål för inlösen inte 

är noterade. Dessa, relativt få fall, kan komma att kräva någon sorts 

specialistkompetens. 

 Behovet av specialistkompetens som argument för skiljeförfarande har 

kritiserats av lagrådet158 och i litteraturen.159 Lagrådet gjorde bedömningen att 

värderingsfrågan i inlösenförfaranden inte kan anses vara mer krävande än de 

många andra värderingar som prövas av allmän domstol.160 I linje med detta 

invänder Heuman att argumentet att inlösentvisterna har ett behov av 

specialistkompetens är överdrivet. Domare har lika goda möjligheter som 

skiljemän att bedöma värderingsfrågor med ledning av sakkunnigbevisningen 

som framläggs av parterna. Det är ofta relativt simpelt att fastställa 

värderingstidpunkt jämte lösenbelopp varpå någon dyrbar specialistkompetens 

sällan erfordras.161 Sjöberg och Heuman menar att inlösentvister mycket väl 

kan avgöras av domstol.162 

7.4.2 Specialistkompetens i domstol 

RB ger inte någon valmöjlighet för parterna att avtala om att kommersiella 

tvister ska avgöras i speciell domstol eller viss avdelning i viss domstol som 

parterna anser har domare med god kompetens.163 Det finns en uppfattning om 

                                                        
156 Heuman, Skiljeförfarande, s. 42. 
157 Cappelen-Smith, SvJT 1996, s. 750. 
158 Prop. 2004/05:85 s. 1425. 
159 Heuman, Skiljeförfarande, s. 40. 
160 Prop. 2004/05:85 s. 1425. 
161 Heuman, Skiljeförfarande, s. 40. 
162 Heuman, Skiljeförfarande, s. 40 samt Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 475. 
163 Heuman, Skiljemannarätt, s. 29. 
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att domare har lika goda möjligheter som skiljemän att döma värderingsfrågor 

med stöd av sakkunnigbevisningen. 164 Grundregeln inom domstol är att 

parterna svarar för bevisningen. Detta följer av den processrättsliga s.k. 

förhandlingsprincipen.165 Domstolens starkt begränsade utredningsplikt är ett 

för domstolen karaktäristiskt kännetecken.166 Det finns emellertid möjlighet för 

domstolen att självmant inhämta bevisning i tvistemål. 167  I mål som är 

dispositiva får domstolen dels, i enlighet med RB 35 kap. 6 §, inhämta 

bevisning i form av sakkunnigbevisning, dels i enlighet med RB 40 kap. 1 § 

anlita sakkunnig. För att domstolen ska inhämta sakkunnigbevisning i 

dispositivt tvistemål krävs emellertid att part påkallar det.168 Motsätter sig part 

av kostnadsskäl, ett anlitande av sakkunnig har det ansetts att domstolen inte 

bör anlita sakkunnig.169 Av detta skäl är detta nog inte en framkomlig väg för 

tvister vid ett inlösenförfarande eftersom parterna sannolikt skulle föredra att 

bekosta egna sakkunnigutlåtanden än att bekosta sakkunniga som utses av 

domstol. En förutsättning för tillkallande av domstolssakkunnig är att 

bedömningen av frågan kräver särskild fackkunskap.170 Särskild fackkunskap 

är sådan kunskap gemene man inte har. Detta innebär att sakkunnigutlåtanden 

enbart ska tillåtas när värderingsfrågan behöver en sådan utredning. 

Sakkunnigbevisning är ett slags bevismedel och innebörden av 

sakkunniguppdraget är att den sakkunnige ska ”avge yttrande”.171  

Ett annat sätt att tillföra domstolsprocessen specialistkompetens är att 

införa en medlingsmöjlighet till tvisten. 172  Medling är en sorts alternativ 

tvistelösningsmetod som skiljer sig från traditionellt domstolsförfarande och 

skiljeförfarande av den anledningen att medlingens uppgift är att resultera i en 

                                                        
164 Heuman, Skiljeförfarande, s. 40. 
165 Se Eriksson, Fitger, Hall, Palmkvist, Renfors & Sörbom, rättegångsbalken (1942:740), (15 
november 2014), kommentaren till 35 kap. 6 §. 
166 Ekbäck, Förfaranderegler, s. 9. 
167 RB 35 kap. 6 §. 
168 Se Eriksson, Fitger, Hall, Palmkvist, Renfors & Sörbom, rättegångsbalken (1942:740), (15 
november 2014), kommentaren till 35 kap. 6 §. 
169 Se Eriksson, Fitger, Hall, Palmkvist, Renfors & Sörbom, rättegångsbalken (1942:740), (15 
november 2014), kommentaren till 40 kap. 1 §. 
170 Ett tillkallande av domstolssakkunnig sker i enlighet med RB 40 kap. 1 §. Se Victorin, 
Skiljeförfarande, s. 61 som belyser detta inhämtande av särskild sakkunskap. 
171 Se Eriksson, Fitger, Hall, Palmkvist, Renfors & Sörbom, rättegångsbalken (1942:740), (15 
november 2014), kommentaren till 40 kap. 1 §. 
172 Domstolsanknuten medling stöder sig på RB 42 kap. 17 § andra stycket. 
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överenskommelse, inte i en dom. 173 Medling definieras som ett strukturerat 

förfarande varigenom två eller flera parter på frivillig väg försöker lösa en 

uppkommen tvist med hjälp av en tredje man, en medlare.174 Det faktum att 

parterna står kostnaderna för medlingen sammanhänger med att medling är en 

frivillig tvistelösningsmetod.175 Medling förekommer både som ett inom- och 

utomprocessuellt alternativ. Precis som skiljeförfarandet, omfattar medling 

normalt endast privaträttsliga tvister där förlikning om saken är tillåten. 176 

Medlarens huvudsakliga uppgift är att föreslå parterna förslag till lösningar.177 

Domstolsanknuten medling reserveras för mål som kan antas kräva stora 

resurser i det ordinära domstolsförfarandet. 178  Det innebär att för det fall 

inlösentvisten antas bli av komplex karaktär kan medling aktualiseras. 

Domstolsanknuten medling ska inte förväxlas med förlikningsverksamhet inför 

rätten. Till skillnad från de domare som utses till förlikningsförhandlingar har 

parterna vid medling inflytande över valet av medlare vilket kan liknas vid 

skiljeförfarandet. Dessutom kan ett medlingssammanträde ske utanför 

offentligheten. Rättens förlikningsverksamhet bedrivs ofta vid en muntlig 

förberedelse och som bekant är en muntlig förberedelse offentlig.179 I likhet 

med skiljeförfarandet bekostar alltså parterna medlingen. En viktig skillnad 

förfarandena sinsemellan är emellertid tidsaspekten. Medling ska bedrivas med 

skyndsamhet och normalt vara avslutad inom två månader från det att tvisten 

hänskjutits till medlaren.180 Vid domstolsanknuten medling har rätten dessutom 

ett ansvar att verka för att målet inte försenas i onödan.181 Det är inte ovanligt 

att större skiljetvister avgörs ett år efter att tvisten hänskjutits till 

skiljenämnden.182 Eftersom kostnadsaspekten sammanhänger med tidsaspekten 

kan parterna uppleva att ett medlingsförfarande är mer kostnadseffektivt än ett 

skiljeförfarande.  

                                                        
173 SOU 2007:26 s. 66. 
174 Ds 2010:39 s. 59. Prop. 2010/11:128 s. 34 och s. 39. Lagen (2011:860) om medling i vissa 
privaträttsliga tvister 3 §. 
175 SOU 2007:26 s. 77. Prop. 2010/11:128 s. 31. 
176 Lagen (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister 1 § och RB 42 kap. 17 § andra 
stycket. 
177 SOU 2007:26 s. 66. 
178 SOU 2007:26 s. 77. 
179 RB 5 kap. 1 § och SOU 2007:26 s. 80. Se även Ds 2010:39 s. 59. 
180 SOU 2007:26 s. 66 och s. 120. 
181 SOU 2007:26 s. 120. 
182 Heuman, Skiljemannarätt, s. 28. 



 34 

Sammanfattningsvis kan sägas att tvister om inlösen ofta inte kräver 

specialistkompetens men för det fall sådan kompetens fordras finns det en 

allmän möjlighet att i domstol inhämta yttrande av sakkunnig i enlighet med 

RB 40 kap. Det finns därutöver möjlighet till domstolsanknuten frivillig 

medling mellan parterna. Det faktum att skiljenämnd kan förse processen med 

specialistkompetens innebär inte i sig att allmän domstol inte kan förse 

processen med specialistkompetens när det behövs. 

7.5 Rätt att utse skiljeman 

Argumentet att skiljenämnden kan förse processen med specialistkompetens 

sammanhänger med rätten för parterna i ett skiljeförfarande att utse de 

skiljemän som ska döma i tvisten. Minoritetsaktieägarna respektive 

majoritetsaktieägaren har en rätt att välja varsin skiljeman till prövningen av 

tvisten. Dessa två skiljemän ska sedan utse en tredje, opartisk skiljeman.183 

Detta tillvägagångssätt ger parterna dels en möjlighet att ”välja 

specialistkompetens”, dels ett rättvist inflytande över processen parterna 

sinsemellan.184 Rätten att välja skiljeman har uppfattats som en viktig fördel 

med skiljeförfarandeprocessen. 185  Det är emellertid ett tidskrävande 

moment.186  

I bolag med en större ägarspridning samt i de många fall då inlösen har 

föregåtts av ett offentligt uppköpserbjudande, är det ovanligt att 

minoritetsaktieägarna enas om en skiljeman.187 I dessa fall ska styrelsen hos 

det berörda bolaget ansöka hos Bolagsverket om att en god man ska utses.188 

Gode mannen ska i sin tur utse en skiljeman å minoritetsaktieägarnas vägnar 

samt bevaka frånvarande aktieägares rätt. De minoritetsaktieägare som själva 

önskar att föra sin talan har rätt till detta. 189  Det faktum att 

minoritetsaktieägaren i praktiken sällan får välja skiljeman, utan denne i stället 

utses av gode mannen, berövar minoritetens inflytande över valet av skiljeman 

vilket måste sägas minskar denna processuella fördel avsevärt. 190  Ett 

                                                        
183 Svernlöv, Aktiebolagslagen, s. 159. 
184 Heuman, Skiljemannarätt, s. 29. 
185 SOU 1995:65 s. 117. 
186 Prop. 2004/05:85 s. 1425. 
187 Lindblad, Processuella problem, s. 94. Heuman, Skiljemannarätt, s. 29. 
188 ABL 2005 22 kap. 8 §. 
189 ABL 2005 22 kap. 8 §. Svernlöv, Aktiebolagslagen, s. 158 f. 
190 Heuman, Skiljeförfarande, s. 40. 
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paradoxalt dilemma är att systemet inte medger att den specialistkompetens 

som förser förfarandet i skiljenämnd medföljer vid en överprövning i 

domstol.191 

I domstolsförfarande finns inte möjlighet att välja tvistens dömande 

organ. Domarna tillsätts av staten varmed parterna inte har något inflytande 

över det dömande organet på sätt som i skiljeförfarandet. Det kan utgöra en 

nackdel med domstolsförfarandet. Om inlösentvister anförtros domstol så 

skulle domstolen komma att utveckla kompetens att döma inlösentvister med 

tiden. Dessutom finns, som ovan diskuterats, möjlighet att inhämta 

specialistkompetens i form av sakkunniga.  

7.6 Tidsspillan 

Det är ett allmänt intresse att förfarandet inte drar ut på tiden. Det är särskilt 

värdefullt inom näringslivet eftersom utdragna processer binder resurser och 

kan verka hämmande på verksamheten för de inblandade parterna. 192  Ett 

utdraget förfarande kan leda till att börskursen ändras vilket kan påverka 

aktiernas värde varpå det av den anledningen är viktigt att inlösenförfarandet 

behandlas snabbt.193  

Det anses att en tvist i skiljenämnd, i jämförelse med domstol, kan 

avgöras snabbt. 194  Detta sammanhänger med att det konventionella 

skiljeförfarandet är ett eninstansförfarande. Ett eninstansförfarande innebär att 

dom från första instans är slutlig och icke-överklagbar till högre instans.195 Det 

tydligaste skälet till att eninstansförfarandet betraktas som ett snabbt förfarande 

är att ett eninstansförfarande inte kan överklagas annat än i undantagsfall.196 

Parterna ges inte någon möjlighet att överpröva en sådan skiljedom på 

materiella grunder, däremot finns det i LSF 33-34 §§ uttömmande angivna 

ogiltighets- och klandergrunder som kan komma att aktualiseras.197 En talan 

                                                        
191 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 472. 
192 Mellqvist & Wirdemark, Processrätt, s. 162. 
193 Heuman, Skiljeförfarande, s. 42. 
194 Kvart & Olsson, Tvistelösning, s. 36. Heuman, Skiljemannarätt, s. 28. Mellqvist & 
Wirdemark, Processrätt, s. 162. SOU 1995:65 s. 12. 
195 Heuman, Skiljemannarätt, s. 28. 
196 Kvart & Olsson, Tvistelösning, s. 36. 
197 Heuman, Skiljemannarätt, s. 584-587. 
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om ogiltighet eller klander bifalls ytterst sällan.198 Det är mot denna bakgrund 

det sägs att eninstansförfaranden är snabba förfaranden.  

Det enda området i svensk rätt som inte tillämpar skiljeförfarandet som 

ett eninstansförfarande är tvångsinlösen. Påståendet att skiljeförfarande 

tidsmässigt går snabbare än domstolsförfarande är inte alltid är korrekt 

eftersom tvångsinlösentvister går att överpröva och är inte slutgiltiga som 

andra skiljeförfaranden. 199  Att nå ett slutligt avgörande tar, teoretiskt sett, 

längre tid för ett förfarande som genomgår fyra instanser i stället för tre 

instanser.200  

Det konventionella skiljeförfarandet syftar som eninstansförfarande till 

att verka för att en skiljedom slutligt ska avgöra en tvist.201 Med tanke på det 

legala skiljeförfarandets möjlighet till omprövning i domstol, kan det tyckas att 

det legala skiljeförfarandet mister ett av skiljeförfarandets främsta fördelar, 

nämligen förhållandevis snabbt att leda till ett slutligt avgörande. Även om 

långt ifrån alla inlösenmål når HD202 så är det teoretiskt möjligt att föra talan i 

fyra instanser. Inlösenförfaranden blir ofta en utdragen process fastän 

lagstiftaren valt ett exklusivt forum i domstol för omprövningsärenden.203  

Slutsatsen av denna diskussion är att det finns belägg för att 

skiljeförfarandet såsom eninstansförfarande är snabbt vid en jämförelse med 

domstolsförfarandet. Den teoretiska strukturen med fyra instanser för 

inlösenförfaranden kan däremot inte sägas vara en struktur som snabbt leder till 

ett slutligt avgörande. Tidsaspekten verkar tala för ett förfarande i domstol med 

tre instanser framför systemet såsom det ser ut som idag eftersom 

instanskedjan i ett rent domstolsförfarande är kortare.  

7.7 Kostnadseffektivitet 

Intresset av att förfarandet ska vara kostnadseffektivt sammanhänger med 

intresset av att förfarandet ska gå snabbt. Ofta sägs att skiljeförfaranden går 

snabbare än domstolsförfaranden. Eftersom eninstansförfaranden inte prövas 

vid fler instanser blir ombudskostnaderna lägre och det argumenteras på den 
                                                        
198 Heuman, Skiljemannarätt, s. 587. 
199 Prop. 2004/05:85 s. 1425. 
200 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 472 f. 
201 Heuman, Skiljemannarätt, s. 19. 
202 Författaren har endast funnit att HD sedan 2005 har prövat fyra överklagade 
tvångsinlösenmål: NJA 2013 s 1250, NJA 2013 s 1032, NJA 2011 s 932 samt NJA 2011 s 429. 
203 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 364. 
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grunden ofta att skiljeförfaranden är mer kostnadseffektiva än 

domstolsförfaranden. 204  Som konstaterats ovan är inlösenförfaranden inte 

eninstansförfaranden varpå den grunden för argumentet får ge vika. Tvärtom 

kan skiljeförfarandet bli dyrt. Detta dels eftersom tvisten har möjlighet att tas 

upp i fyra instanser, dels p. g. a. att parterna i skiljeförfarandet, oavsett om det 

är ett legalt eller konventionellt skiljeförfarande, har en ytterligare 

kostnadsaspekt att ta i beaktande. Det är nämligen parterna som står 

skiljemännens arvoden. Det är inte ovanligt att skiljemännens arvoden uppgår 

till betydande belopp. I domstol finns inte någon sådan motsvarighet då det är 

staten som betalar domarnas arvoden.205 

Sammanfattningsvis kan sägas att ett förfarande som kan prövas i 

maximalt fyra instanser kan komma att kosta mer än ett förfarande i maximalt 

tre instanser. Således kan inte det legala skiljeförfarandet betraktas som ett 

kostnadseffektivt förfarandesystem. 

7.8 Offentlighet 

Förfarandets konfidentiella natur, framhålls ofta som en viktig anledning till att 

skiljeförfarande är att föredra framför domstol.206 Detta beror på att det vid 

skiljeförfarandet inte råder någon offentlighetsprincip som det gör vid 

domstol.207 Ett mål om värdering av ett företag (snarare än en aktie) lär väl 

typiskt sett innehålla känslig information, varför offentlighetsaspekten inte är 

oviktig. Att skiljeförfarandet är hemligt innebär att förfarandet sker utan 

offentlig insyn, till skillnad från domstolsförfarandet. 208 Frånvaron av insyn 

grundar sig på det faktum att varken skiljeförfarandet eller skiljedomen är 

offentliga. Rent praktiskt innebär detta att utomstående inte får delta vid 

förhandlingar samt att utomstående inte får tillgång till inlagor eller 

skiljedomen. I litteraturen framhålls att det kan uppfattas som en ”ovänlig 

handling” av part att dra motpart inför rätta i domstol. Ett förfarande i 

skiljenämnd uppfattas inte som lika ovänligt. Dessutom ska framföras att 

avsaknaden av offentlig insyn under och efter skiljeförfarandet hindrar 

                                                        
204 Heuman, Skiljemannarätt, s. 27. 
205 Heuman, Skiljemannarätt, s. 30. 
206 Kvart & Olsson, Tvistelösning, s. 36. 
207 Mellqvist & Wirdemark, Processrätt, s. 162. Offentlighetsprincipen finns lagstadgad bl. a i 
RB 5 kap. 1 §. 
208 Heuman, Skiljemannarätt, s. 27. 
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konkurrenter, massmedia och andra intressenter från en inblick i parternas 

tvist. Dessa förhållanden leder till att parter inom näringslivet ofta finner 

skiljeförfarandet som en mer tilltalande process än domstolsförfarande. När 

parterna inte behöver befara att lämnade uppgifter kan röjas för allmänheten 

och konkurrentföretag finns indikationer på att utredningen har möjlighet att 

bli mer fullständig.209  

I litteraturen diskuteras emellertid att det inte är alldeles givet i vad mån 

parterna i ett skiljeförfarande är bundna av sekretess.210 Inledningsvis ska sägas 

att det konfidentiella elementet avser utomståendes rätt till insyn och parters 

möjlighet att yppa information till utomstående. Det konfidentiella elementet 

rör därmed inte någon tystnadsplikt parterna emellan. Således påverkar detta 

inte parternas bevisrättsliga frågor. Någon rätt för part att undanhålla viss 

utredning från motparten finns alltså inte. Det föreligger därmed inte hinder för 

domstolen att meddela exempelvis ett editionsföreläggande.211 

I rättsfallet NJA 2000 s. 538, har det framkommit att det inte finns 

någon skyldighet till tystnadsplikt för parterna om så inte har avtalats. HD 

uttalar att betydelsen av att skiljeförfarandet är skyddat mot insyn från 

allmänheten inte behöver betyda att det är förutsatt att det för parterna råder 

tystnadsplikt. Betydelsen av att skiljeförfarandet är skyddat från insyn innebär 

att allmänheten inte har någon rätt till insyn. Det innebär däremot inte att 

parterna inte skulle kunna vara berättigade att lämna uppgifter om 

skiljeförfarandet.212 Det förhållande att någon bestämmelse om tystnadsplikt 

för parter inte har föreskrivits i LSF utgör stöd för att någon sådan skyldighet 

inte anses föreligga. Inte heller i doktrin och förarbeten finns en otvetydig 

uppfattning om att tystnadsplikt för parterna skulle föreligga. För att en sådan 

rättslig skyldighet ska kunna krävas av parterna fordras ett särskilt åtagande i 

form av ett avtal om tystnadsplikt.213 Ett avtal om tystnadsplikt ska dessutom 

röra företagshemligheter för att ha rättslig verkan. Ett avslöjande av de 

                                                        
209 Heuman, Skiljemannarätt, s. 30 f. 
210 Se Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 473.  
211 Heuman, Skiljemannarätt, s. 31 f. 
212 NJA 2000 s. 538, s. 550. 
213 NJA 2000 s. 538, s. 551. 
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tystnadspliktsbelagda uppgifterna som är ägnat att medföra konkurrensskada 

för motparten utgör ett brott mot tystnadsplikten.214  

Vad gäller aktieinlösen ska det poängteras att eftersom tystnadsplikt 

förutsätter ett särskilt åtagande krävs det vid tvist om inlösen att samtliga 

berörda aktieägare ska ha avtalat med varandra om tystnadsplikt för att de vid 

skiljeförfarandet ska vara bundna av tystnadsplikt. Detta, kan nog i många fall 

vara svårt att få till stånd, inte minst om bolaget består av flertalet aktieägare.  

Det faktum att skiljeförfarandet är skyddat från offentlig insyn må vara 

en fördel för parterna men det är inte en fördel för lagstiftaren. 215 

Anledningarna till att förfarandets konfidentiella natur snarare kan vara till 

nackdel för lagstiftaren och allmänheten är flera. Praxisbildning försvåras då 

skiljedomarna av sekretesskäl är svårtillgängliga. Skiljedomar finns i Sverige 

inte samlade någonstans så möjligheten att söka rätt på information om 

skiljedomar är begränsad.216 Dessutom kan frånvaron av publicerade domar 

inom de rättsområden som nästan uteslutande prövas genom skiljeförfarande 

leda till rättsosäkerhet och en famlande rättsutveckling. Så har exempelvis skett 

inom entreprenadrätten.217 Inte bara lagstiftaren tycks efterfråga offentlighet 

vad avser inlösenförfarandena utan det finns även näringslivet kan ha ett 

intresse i att informeras om aktuella processer. När ett publikt bolag inleder 

inlösenförfaranden så kan intresse finnas hos andra aktörer än parterna. 

Aktieägare, presumtiva köpare och börsen kan vilja ta del av processen. Det 

kan tyckas värdefullt om detta, ofta rent skriftliga förfarande, kunde bli föremål 

för granskning av tidningar som bevakar och behandlar aktiefrågor.218 

För att summera rättsläget avseende tystnadsplikt kring 

skiljeförfarandet gäller att parterna inte är skyldiga att iaktta tystnadsplikt om 

inte så har avtalats. Att inom ett bolag avtala om tystnadsplikt med samtliga 

aktieägare kan nog många gånger, beroende på bolagets antal aktieägare, vara 

praktiskt omöjligt. Därtill omfattar den avtalade tystnadsplikten enbart 

förhållanden som utgör företagshemligheter. Däremot är skiljeförfarandet 

skyddat från offentlig insyn. Detta må vara en fördel för parterna men inte för 

                                                        
214 Heuman, Skiljemannarätt, s. 34. 
215 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 473. Heuman, Skiljemannarätt, s. 31. 
216 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 473. 
217 Heuman, Skiljemannarätt, s. 31. 
218 Heuman, Skiljeförfarande, s. 42. 
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lagstiftaren och allmänheten. Ur det allmännas perspektiv är den svåråtkomliga 

skiljedomspraxisbildningen en nackdel. Frånvaron av publicerade domar kan 

leda till rättsosäkerhet och en famlande rättsutveckling. Det finns 

sammanfattningsvis inte något allmänt intresse i att låta tvister om inlösen 

hållas mer hemliga än tvister som går till domstol. 219  Eftersom dagens 

inlösenförfarande kan medföra en prövning i domstol så offentliggörs tvisten 

ifall den prövas i domstol. Förfarandet i allmän domstol grundas på 

offentlighetsprincipen varmed förfarandet inte är skyddat från offentlig insyn. 

Argumentet för att inlösenförfarandet, såsom hybridförfarande, är hemligt är 

således inte helt riktigt.  

Som systemet är utformat idag, 2014, är inlösenförfarandet hos 

skiljenämnd skyddat från offentlig insyn utan att vara hemligt. För inlösen som 

överprövas gäller att de handlingar som förebringas domstolen blir offentliga 

vid förfarandets inledande. Skiljeförfarandet med överprövningsmöjlighet i 

domstol är alltså inte ett renodlat hemligt förfarande. Om förfarandet fullt ut 

anförtros domstol skulle förfarandet bli offentligt från tvistelösningens början. 

Det finns sekretessbestämmelser beträffande företagshemligheter som skulle 

kunna aktualiseras vid ett domstolsförfarande varmed parterna inte riskerar ett 

obehörigt angrepp på sådan information om affärs- eller driftförhållanden i en 

näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig.220  

7.9 Verkställighet 

Skiljedomar från Sverige har den fördelen att de erkänns och kan verkställas i 

ett större antal länder än vad en dom från svensk domstol kan.221 Detta beror på 

att svenska skiljedomar ges denna fördel i och med New York-konventionens 

regler. New York konventionen är dock endast tillämpligt på avtalsbaserade 

skiljedomar. Domar av legala skiljeförfaranden faller därmed utanför dess 

tillämpningsområde.222 Legala skiljeförfaranden går miste om den förmån som 

ges i enlighet med New York-konventionens bestämmelser om verkställighet 

av skiljedom utomlands.223 Dessutom kan det ifrågasättas huruvida det finns ett 

                                                        
219 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 473. 
220 Se bl. a. lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter, 1-2 §§. 
221 Kvart & Olsson, Tvistelösning, s. 36. 
222 Se New York-konventionen artikel 1. Heuman, Skiljeförfarande, s. 42. Westberg, 
Civilrättskipning, s. 456. 
223 Prop. 2004/05:85 s. 438. 
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reellt behov av att verkställa inlösendomar internationellt. Det beror på det 

enskilda fallet. 

För de inlösenskiljedomar som överprövas i domstol aktualiseras 

Bryssel- och Luganokonventionen. 224 Bryssel- och Luganokonventionen har 

medfört att domar från domstol numera erkänns och kan verkställas i stor 

utsträckning inom Europa. Skulle inlösen anförtros domstol fullt ut skulle 

dessa mål omfattas av Bryssel- och Luganokonventionen varmed verkställande 

kan ske utomlands i enlighet med konventionerna. 

7.10 Konservativ aspekt 

Ett förfarande som fungerar väl kan tyckas utgöra belägg för att kvarstå. 

Kommittén påstod att ordningen med skiljeförfarande har fungerat väl. 

Invändningar fördes fram avseende påståendet att ordningen med skiljenämnd 

som första instans har fungerat väl.225 Det klargörs inte för vem eller på vilket 

sätt förfarandet har fungerat väl. 226  Äldre skiljedomspraxis från tiden före 

Balken II-domen, innehöll divergerande uppfattningar vad gäller 

lösenbeloppets bestämmande.227 Det har även konstaterats att den praxis som 

förutsätts bilda närmare regler om lösenbeloppet är mycket svåråtkomlig p. g. 

a. av att inlösenförfarandet sker hos skiljenämnd. Det är en aspekt som 

försvårar de enskilda bedömningarna. Detta förhållande stärker knappast 

påståendet att ordningen har fungerat väl. Det faktum att det sedan år 1984 är 

möjligt att till allmän domstol även överpröva skiljedomar på materiell grund 

ändrar inte det sagda av den anledningen att det hitintills inte har uppkommit 

någon omfattande praxisbildning.228 Enligt en av mig utförd undersökning229 

av inlösentvister som överprövats till domstol har det till Stockholms tingsrätt 

inkommit 28 skiljedomar om inlösen. Av dessa 28 mål har flertalet avvisats 

eller återkallats av käranden respektive avskrivits efter förlikning. Tingsrätten 

har endast dömt i drygt hälften av antalet inkomna mål.230 Det sagda kan inte 

                                                        
224 Prop. 2004/05:85 s. 438. 
225 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 472. 
226 SOU 1997:22 s. 264 och författningskommentaren i SOU 2001:1 s. 378 (som hänvisar till 
delbetänkandet).  
227 Prop. 2004/05:85 s. 446. Flodhammar, Företagsvärdering, s. 202. Tude, Värdering, s. 66. 
Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 357 och s. 364. 
228 Hager, Värderingsrätt, s. 66. 
229 Se uppsatsens avsnitt 1.3.2. 
230 För en förteckning över dessa mål, se uppsatsens källförteckning. 
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tyckas berika praxisbildningen särskilt. En förståelse av Kommitténs förslag 

hade underlättats om det preciserats vad Kommittén avsåg med påståendet ”har 

fungerat väl”.231 

7.11 Huvudregeln om domstolsförfarande 

Ett motargument till det ovan förda argumentet om en konservativ aspekt, är att 

det nuvarande förfarandet är ett avvikande förfarande. Huvudregeln för 

tvistelösning är domstol, inte skiljeförfarande och än mindre legalt 

skiljeförfarande. Ett skäl till att låta inlösentvister anförtros domstol är således 

att domstol utgör den huvudsakliga tvistelösningsmetoden. Det har ansetts att 

det kan ifrågasättas vad som gör värderingarna i inlösen av aktier till ett sådant 

märkvärdigt rättsområde att ett avvikande förfarande ska lösa sådana tvister.232  

”Varför ett sådant förfarande med skiljemän, vars beslut kan 
överklagas till domstol bibehållits under så lång tid förefaller ovisst. 
Det är både opraktiskt och dyrbart. På andra områden har det 
övergivits, t. ex. inom arrenderätten.”233 

7.12 Konflikt mellan olika handläggningssystem 

I linje med att gällande rätt innehåller en rätt att även på materiella grunder 

överpröva en skiljedom uppkommer frågor kring det faktiska samordnandet 

mellan förfarandet i skiljenämnd och det eventuella efterföljande förfarandet i 

domstol. Dagens tvistelösningsförfarande medför diverse processuella problem 

som nedan kommer att diskuteras. 

7.12.1 Olika processuella principer 

Skiljeförfarandet respektive domstolsförfarandet styrs av olika processuella 

principer. Domstolsförfarandet kännetecknas, till skillnad från 

skiljeförfarandet, av offentlighetsprincipen vilken innebär att förhandlingar 

inför domstol ska vara offentliga.234 Skiljeförfarandet syftar till det motsatta, 

nämligen att utestänga offentligheten från förfarandet. 235  Ett annat 

karaktärsdrag som återfinns i domstol men inte på samma sätt i skiljenämnd, är 

den processledande roll som domstolen intar. Domstolen kan verka för att på 
                                                        
231 SOU 1997:22 s. 264. 
232 Victorin, Skiljeförfarande, s. 62. 
233 Victorin, Värdet av minoritetsaktier, s. 489. Jfr. SOU 1968:57 Jordbruksarrende, s. 356 f. 
Jordbruksarrende diskuteras i uppsatsens kapitel 5.  
234 RB 5 kap. 1 §. 
235 Mellqvist & Wirdemark, Processrätt, s. 162. 
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olika sätt begränsa eller berika processmaterialet.236 Skiljeförfarandet präglas i 

stället bl. a. av principen om partsautonomi.237 Partsautonomi kan beskrivas 

som parternas gemensamma självbestämmanderätt. 238  Det är i ett 

skiljeförfarande således parterna som styr förfarandet på så sätt att parterna 

väljer de frågor som ska prövas, vilka som ska vara processens skiljemän och 

de utvalda skiljemännen kan besluta om vilka processuella regler som ska 

tillämpas. I linje med detta utövar justitieombudsmannen (”JO”) inte någon 

tillsyn över skiljemännen, till skillnad från den tillsyn JO utövar över domare i 

domstolen. 239  JO kan således övervaka inlösenprocessens beslutsfattare när 

tvisten överprövas i domstol men inte då processen når ett slutligt avgörande i 

skiljenämnd. De olika processuella principerna medför sammanfattningsvis 

olika handläggningssätt för en inlösentvist i skiljenämnd respektive domstol. 

7.12.2 Statlig inblandning i privat rättskipning 

Ett argument för att inlösenförfarandet ska bli ett renodlat förfarande i domstol 

är att dagens system, som är tänkt vara en sorts privat rättskipning i. o. m. dess 

prövning i skiljenämnd, redan innehåller viss statlig inblandning.240  

Ett tydligt exempel på ett moment i skiljeförfarandet där staten blandar 

sig i beslutsfattandet är då god man ska utses. God man utses nämligen av den 

statliga myndigheten Bolagsverket. 241  Beslutet om god man kan i sin tur 

överprövas av Stockholms tingsrätt, 242  som också är en statlig myndighet. 

Lagstiftaren har överlämnat beslutsfattandet om inlösen åt parterna samtidigt 

som lagstiftaren förbehåller sig rätten att fatta beslut om tillsättande av god 

man. Om tvistelösningen fullt ut anförtros domstol skulle beslutsfattandet 

koncentreras till en beslutsfattare, domstolen.243 

7.12.3 Olika processuella regelverk 

Inte bara är de ovan nämnda processuella principerna mellan förfarandena 

olika, utan även de processuella regelverken för prövning i skiljenämnd 

                                                        
236 Mellqvist & Wirdemark, Processrätt, s. 29 ff. Westberg, Civilrättskipning, s. 40 f. 
237 Heuman, Skiljemannarätt, s. 266. Westberg, Civilrättskipning, s. 84 f. 
238 Westberg, Civilrättskipning, s. 419. 
239 RF 12 kap. 6 §. 
240 Skiljeförfarandet utgör en form av privat rättskipning. Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 17. 
241 ABL 2005 22 kap. 8 §. 
242 ABL 2005 31 kap. 3 §. 
243 Heuman, Skiljeförfarande, s. 41. 
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respektive domstol är olika. Detta är ett problem.244 För prövning i domstol 

tillämpas det processuella regelverket i RB. För prövning i skiljenämnd 

hänvisar ABL 22 kap. 5 § till LSF. Enligt paragrafen är LSF tillämplig endast i 

tillämpliga delar och då ABL inte föreskriver annat. Dessutom begränsas LSF:s 

tillämplighet till LSF:s bestämmelser ”om skiljemännen och förfarandet inför 

dem”. Skälet till LSF:s begränsade tillämplighet beror på att 

inlösenförfaranden påbörjas och avslutas på ett sätt som avviker från 

konventionella skiljeförfaranden. Därför är de bestämmelser i LSF som 

aktualiserar inledandet och avslutandet av ett skiljeförfarande inte tillämpliga 

på inlösenförfaranden.245 Därutöver är de processuella bestämmelserna i LSF 

få jämfört med de processuella bestämmelserna i RB. 246  Syftet med att 

handläggningsreglerna i LSF är få är att underlätta skiljemännens arbete genom 

att skiljemännen vid uppkommandet av processuella frågeställningar ska lösa 

dessa på ett flexibelt sätt i det enskilda fallet.247  

LSF ger alltså skiljemännen knapphändig processuell vägledning. Inte 

heller RB ger skiljemännen en tydlig processuell vägledning. Reglerna i RB får 

nämligen inte utan vidare tillämpas analogt i ett skiljeförfarande.248 HD har 

uttalat att behovet och ändamålsenligheten av en analogisk tillämpning av en 

regel i RB styr huruvida en analogi får ske.249 Enligt min mening är detta 

system otydligt. Å ena sidan ska skiljemännen inte slaviskt följa RB:s regler. Å 

andra sidan kan problem uppstå om klandertalan förs eftersom RB då tillämpas 

i sin helhet. När tvisten tas upp i domstol kan viktiga processuella beslut 

komma att ändras. Skiljemännen bör undvika att fatta processuella beslut som 

kan komma att ändras av domstol eftersom en sådan rättstillämpning kan leda 

till negativa konsekvenser såsom framtvingande av onödiga överprövningar.250 

Detta processuella dilemma skulle helt undvikas om tvistelösningen 

koncentrerades till domstolsprövning. 

                                                        
244 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 470. 
245 Schöldström, Vilka bestämmelser i skiljeförfarandelagen, s. 447 f. 
246 Heuman, Skiljeförfarande, s. 33. 
247 Heuman, Skiljeförfarande, s. 33. Heuman, Skiljemannarätt, s. 18. 
248 Heuman, Skiljeförfarande, s. 33. Jfr NJA 2002 s 235. 
249 NJA 2000 s 202, s. 212. 
250 Heuman, Skiljeförfarande, s. 33 f. 
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7.13 Kostnadsfördelningen ur gode mannens perspektiv 

Som regelverket är uppbyggt idag löper gode mannen risk att inte erhålla betalt 

för utfört arbete. För att möjliggöra för en diskussion om gode mannens risk att 

inte erhålla betalning ska det ges en kort introduktion till kostnadsansvaret i 

skiljeförfaranden i inlösentvister. 

Vid förfarandet i skiljenämnd är det majoritetsaktieägaren som svarar 

för förfarandets kostnader inklusive gode mannens arvode och dennes 

kostnader för bevisningsföring, om det inte finns särskilda skäl för att någon 

annan helt eller delvis ska göra det. Majoritetens kostnadsansvar gäller oavsett 

om förfarandet har påkallats av majoritetsägaren eller en minoritetsägare.251  

Gode mannen har rätt till ersättning av majoritetsägaren enbart för arbete och 

utlägg som varit skäligen påkallat för tillvaratagandet av 

minoritetsaktieägarnas rätt.252 Om majoritetsägaren kan visa att gode mannen 

har förorsakat onödiga kostnader kan gode mannens ersättning således sättas 

ned.253 

Det första problemet vad gäller kostnadsfrågan är att det finns risk att 

gode mannen inte erkänns ersättning ifall skiljenämnden anser att gode 

mannens kostnader inte är skäligen påkallade för tillvaratagandet av 

minoritetsaktieägarnas rätt eller ifall särskilda skäl att inte belasta 

majoritetsägaren med gode mannens kostnader föreligger. Gode mannen kan 

ha svårt att samråda med frånvarande aktieägare och eftersom det finns risk att 

gode mannens kostnader inte anses ersättningsgilla kan detta resultera i att 

minoriteten inte ersätter gode mannen för dennes kostnader med konsekvensen 

att gode mannen får stå dessa kostnader personligen. Gode mannen kan alltså 

komma att svara för de kostnader denne stått för att tillvarata minoritetens rätt. 

Om gode mannen således misstänker att börskursen är en oriktig värdemätare 

men denne inte kan påräkna ersättning för utredning som syftar till att visa att 

särskilda skäl föreligger, varmed värderingen inte ska grundas på börskursen, 

kan konsekvensen av gode mannens risk att inte erhålla betalning bli att gode 

mannen avstår från att vidta befogade åtgärder.254 Detta är en konsekvens som 

                                                        
251 ABL 2005 22 kap. 23 §. 
252 Detta följer av hänvisningen till RB 18 kap. 8 § från ABL 2005 22 kap. 23 §. 
253 Heuman, Skiljeförfarande, s. 54 f. 
254 Heuman, Skiljeförfarande, s. 54 f. 



 46 

inte kan anses godtagbar ur det allmännas intresse, främst ur 

rättssäkerhetssynpunkt. 

Vad gäller kostnadsansvaret efter omprövning i tingsrätt gäller olika 

regler beroende på vem som för talan mot skiljedomen. Om 

majoritetaktiesägaren för talan mot domen ansvarar majoritetsaktieägaren 

enligt ABL 2005 22 kap. 25 § uttryckligen för gode mannens kostnader samt 

eventuella minoritetsaktieägares kostnader.255 Gode mannen har genom denna 

bestämmelse ett på lag grundat ersättningsanspråk mot 

majoritetsaktieägaren. 256  Om det däremot enbart är gode mannen eller en 

minoritetsaktieägare som har väckt talan mot skiljedomen, gäller RB:s vanliga 

regler om fördelning av ansvaret för rättegångskostnader i tvistemål.257 I tvister 

om inlösen överprövade av god man eller en minoritetsaktieägare, ska normalt 

tappande part ersätta motpartens rättegångskostnader.258 Det sagda innebär att 

om gode mannen, i domstol, förlorar en av honom överprövad inlösentvist står 

minoritetsaktieägarna, förutom sina egna rättegångskostnader, även 

majoritetsaktieägarens rättegångskostnader. Tanken torde i dessa fall vara att 

minoritetsaktieägarna även ska stå gode mannens kostnader. Det är i denna 

situation som det andra problemet vad gäller kostnadsfrågan uppstår. Gode 

mannen anses nämligen inte vara något rättegångsombud utan agerar i stället 

ställföreträdare för passiva minoritetsaktieägare. I sin egenskap av 

ställföreträdare och inte rättegångsombud, har gode mannen inte utfört sitt 

arbete i kraft av något uppdrag från minoritetsaktieägarna. Därför utgör gode 

mannens kostnader inte några rättegångskostnader och således har gode 

mannen inte något ersättningsanspråk gentemot minoriteten.259 Risken för att 

förlora målet och inte bli ersatt för sina kostnader kan leda till att gode mannen 

avstår från att väcka talan mot skiljedomen i domstol när gode mannen anser 

att starka skäl talar för att ett förhöjt lösenbelopp kommer att utdömas.260 Som 

regelverket är utformat kan det sällan räknas med att gode mannen vill klandra 

                                                        
255 ABL 2005 22 kap. 25 §. 
256 Schöldström, Liten tuva stjälper stort lass, s. 115. 
257 Se RB 18 kap.  
258 RB 18 kap. 1 §. 
259 Schöldström, Liten tuva stjälper stort lass, s. 116 f. 
260 Utdömer domstolen ett förhöjt lösenbelopp ses minoritetsägaren som tappande part varmed 
minoritetsaktieägaren ska bekosta majoritetsaktieägaren. Se ABL 2005 22 kap. 25 § som 
hänvisar till RB kap. 18. 
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en skiljedom. Således kan en majoritetsaktieägarvänlig skiljedomspraxis 

komma att utvecklas. Kostnadsregleringen kan hämma och snedvrida 

prejudikatbildningen på sikt.261 Det ligger i det allmännas intresse att det finns 

en prejudikatbildning. För prejudikatbildningens utveckling är betydelsefullt 

att man kan räkna med att domstolsavgöranden kan komma till stånd både på 

moderbolagets och den gode mannens initiativ.  

Det har i kapitel 5 redogjorts för att argumentet att skiljeförfarandet är 

ett snabbt förfarande grundas på det fall att ingen överprövning till domstol 

sker. Snabbhetsfaktorn sammanhänger med rättegångskostnadsfördelningen. 

Eftersom gode mannen, med risk för att inte erhålla betalning, sällan kan 

tänkas klandra en skiljedom kan förfarandet avgöras snabbt. Med detta sagt 

kan kostnadsregleringen resultera i att ingen omprövning sker varpå 

förfarandet av den anledningen snabbt kan få ett slutligt avgörande. 

7.14 Sammanfattning av ändamålsskäl och intressen 

Det är inte är svårt att uppfatta dagens hybridliknande system som rörigt. Det 

främsta skälet till att inlösentvister prövas i skiljenämnd som första instans 

tycks, som sagts, vara att värderingsfrågan anses erfordra specialistkompetens. 

Som redogjorts för ovan, är det inte alltid så att inlösen kräver 

specialistkompetens, dels eftersom de flesta inlösen föregås av ett offentligt 

bud varmed lösenbeloppet motsvarar budet,262 dels eftersom parterna många 

gånger är ense om lösenbeloppet.263 När specialistkompetens erfordras finns 

det i domstol möjlighet för parterna att tillkalla särskild kompetens i form av en 

sakkunnig alternativt genom ett medlingsförfarande.  

Det faktum att minoritetsaktieägaren i praktiken sällan får välja skiljeman, 

utan denne i stället utses av gode mannen, berövar minoritetens inflytande över 

valet av skiljeman.264  

Det kan inte anses att ett förfarande med fyra instanser i teorin går 

snabbare än ett förfarande med tre instanser. Det kan till följd därav inte sägas 

vara kostnadseffektivt med ett förfarande om fyra instanser jämfört med ett 

förfarande om tre instanser.  

                                                        
261 Heuman, Skiljeförfarande, s. 55 f. 
262 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 426. 
263 Heuman, Skiljeförfarande, s. 42. 
264 Heuman, Skiljeförfarande, s. 40. 
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Skiljeförfarandet skyddas från offentlig insyn men det finns däremot inte 

något som förbjuder parterna från att yppa information om förfarandet till 

allmänheten. 265  De inlösentvister som överprövas till domstol omfattas av 

offentlighetsprincipen. För det fall inlösenförfaranden fullt ut anförtros domstol 

skulle förfarandet bli offentligt från första instans men med möjlighet att 

skydda parterna från att företagshemligheter läcks.266  

Eftersom det legala skiljeförfarandet inte omfattas av New York-

konventionen kan det inte sägas att det legala skiljeförfarandet åtnjuter samma 

vida verkställighetsmöjlighet utomlands som det konventionella 

skiljeförfarandet gör.267 

Det kan ur en konservativ aspekt argumenteras för att inte ändra det 

befintliga systemet. Ett motargument till det sagda är att den nuvarande 

tvistelösningsmetoden är ett avvikande förfarande. 268  Huvudregeln för 

tvistelösning är domstol, inte skiljeförfarande och än mindre legalt 

skiljeförfarande. 

Det är därutöver oklart vilka processuella bestämmelser som faktiskt råder 

under inlösenprocessen.269 De ovan diskuterade processuella frågeställningarna 

kring de olika förfarandenas handläggningssystem skulle klargöras om 

förfarandet anförtros domstol eftersom enbart det regelverk som tillämpas för 

domstol aktualiseras. RB:s processuella regelverk skulle aktualiseras fullt ut 

varpå den formella och materiella processledning som utövas av domstolen 

skulle gälla.270  

8 Alternativa lösningar till dagens processuella system  

8.1 Inledning 

Det ska i följande avsnitt redogöras för ytterligare tänkbara alternativ, utöver 

ett förfarande som har allmän tingsrätt som första instans, till det legala 

                                                        
265 NJA 2000 s. 538, s. 550 f. 
266 Domstolsförfarandet är offentligt i enlighet med RB 5 kap. 1 §. Ett skydd för 
företagshemligheter uppställs för parter bl. a. i lagen (1990:409) om skydd för 
företagshemligheter, 1-2 §§. 
267 Se New York-konventionen artikel 1. Heuman, Skiljeförfarande, s. 42. Westberg, 
Civilrättskipning, s. 456. 
268 Victorin, Skiljeförfarande, s. 62. 
269 Heuman, Skiljeförfarande, s. 33. Jfr NJA 2002 s 235. 
270 Mellqvist & Wirdemark, Processrätt, s. 32. 



 49 

skiljeförfarandet som idag behandlar tvister om tvångsinlösen av aktier. 

Inledningsvis behandlas ett alternativ som innebär att klandertalan av en 

inlösenskiljedom förs direkt i hovrätt, alltså utan prövning i tingsrätt. Därefter 

behandlas ett förfarande i myndighet bestående av ett administrativt förfarande. 

Slutligen diskuteras lämpligheten av att anförtro specialdomstol tvister om 

inlösen av aktier. 

8.2 Klandertalan av skiljedom direkt i hovrätt 

Som ordningen för inlösen är uppbyggd nu så kan Svea hovrätt komma att 

pröva tvisten som andra domstolsinstans, efter förfarande i skiljenämnd och 

tingsrätt.271 För att förkorta processen för inlösen och undvika ett förfarande i 

fyra instanser, skulle ett alternativ vara att Svea hovrätt prövar inlösentvister 

som första domstolsinstans efter förfarande i skiljenämnd.272  Det är på detta 

sätt klandertalan av ett konventionellt skiljeförfarande sker, med skillnaden att 

det konventionella skiljeförfarandets klandertalan framställs i den hovrätt vars 

domkrets skiljeförfarandet har ägt rum inom.273 Att koncentrera tvisten till en 

hovrätt kan leda till att specialistkunskap utvecklas inom domstolen med 

tiden. 274 Även hovrätten har möjlighet att inhämta sakkunnigutlåtanden när 

behov av specialistkompetens erfordras.275 Det finns dock en motsättning till 

ett sådant alternativ eftersom det svenska rättsystemet är uppbyggt så att 

tingsrätten ska bära tyngden av målens utredning. 276  Varken Stockholms 

tingsrätt eller Svea hovrätt ansåg, som remissinstanser inför lagstiftandet om 

ABL 2005, att inlösenskiljedomar skulle föreslås prövas i hovrätt som första 

domstolsinstans. Både Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt ansåg att 

överprövning av inlösenskiljedomar skulle ske i tingsrätt som första 

domstolsinstans. 277  Alternativet med en klandertalan av inlösenskiljedomar 

direkt till hovrätt skulle innebära en ändrad men fortsatt avvikande, 

hybridliknande tvistelösningsmetod. Jag delar ovanstående bedömning att det 

inte är ändamålsenligt med ett inlösenförfarande i skiljenämnd med 

överprövning direkt i hovrätt, primärt med anledning av att en skiljedom om 
                                                        
271 ABL 2005 22 kap. 24 §. 
272 Heuman, Skiljeförfarande, s. 42. 
273 LSF 43 §. 
274 Se Prop. 2004/05:85 s. 1425. 
275 RB 50 kap. 12 §. 
276 Prop. 2004/05:85 s. 474. 
277 Prop. 2004/05:85 s. 474. 
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inlösen kan överprövas på materiella grunder. Av detta skäl faller det sig enligt 

min uppfattning naturligt att tingsrätt utgör första domstolsinstans. 

8.3 Administrativa myndighetsförfaranden som kan överklagas 

Förutom att jämföra skiljeförfarandet med ett förfarande i domstol skulle 

inlösen av aktier kunna ske genom ett administrativt förfarande i första instans. 

Detta förfarande förespråkas av bl. a. Victorin som anser att det är en möjlig 

modell för inlösen av aktier. 278 Ett administrativt förfarande innebär att en 

administrativ myndighet utreder frågan och fattar beslut. En missnöjd part kan 

sedan överpröva beslutet till närmast överordnade myndighet respektive till i 

domstol, beroende på aktuellt lagrum. 279  Värderingsfrågor löses i stor 

utsträckning administrativt. 280  Gemensamt för dessa förfaranden är att de 

beslut som fattas av myndigheten emellertid främst avser tillåtlighetsfrågor. 

Besluten brukar inte medföra någon rätt att ta rättigheter eller egendom i 

anspråk. 281  Ett exempel är det ovan diskuterade expropriationsförfarandet i 

enlighet med ExprL. Tillståndet till expropriationen får, efter bemyndigande av 

regeringen,282 ges av en myndighet medan själva ersättningsfrågan handläggs 

vid specialdomstol.283  

Victorin är inte främmande för förslaget om att inlösentvister övergår 

till att anförtros myndighet med överprövningsmöjlighet i allmän domstol, då 

Victorin menar att myndigheter besitter kompetens att lösa värderingsfrågor.284  

Det är dock en sak att myndigheterna kan vara väl förtrogna med att 

lösa värderingsfrågor (även om det torde vara vanligare att ersättningsfrågor 

prövas i domstol); det är en annan sak att låta myndigheterna avgöra huruvida 

ett tvångstagande ska komma till stånd.285 Dessutom saknar myndigheter, som 

ovan sagts, möjlighet till flertalet bevisanskaffningar. Som nämnts ovan finns 

                                                        
278 Victorin, Skiljeförfarande, s. 62. 
279 Ekbäck, Kalbro, Norell & Sjödin, Markåtkomst och ersättning, s. 59. Enligt exempelvis 
FBL 15 kap. 1 § överklagas ett fastighetsbildningsbeslut till specialdomstol, närmare bestämt 
mark- och miljödomstolen. Enligt lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar 1 kap. 2 § 
överklagas en dom av mark- och miljödomstolen till mark- och miljööverdomstolen. 
280 Victorin, Skiljeförfarande, s. 61. 
281 Ekbäck, Kalbro, Norell & Sjödin, Markåtkomst och ersättning, s. 59. 
282 ExprL 3 kap. 1 §. 
283 ExprL 5 kap. 1 §. 
284 Victorin, Skiljeförfarande, s. 62 f. 
285 Ett administrativt förfarande, med eller utan förrättningsförfarande, hos myndighet torde 
inte vara förenligt med de egendomsskyddande reglerna i RF 2 kap. 15 § eftersom 
inlöseninstitutet utgör ett tvångsingrepp i äganderätten. 
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det i dansk och norsk rätt bestämmelser som stadgar att när lösenbeloppet är 

otvistigt så kan förfarandet ske genom en administrativ modell.286 Det har dock 

ifrågasatts om detta i svensk rätt skulle vara förenligt med de 

egendomsskyddande reglerna i RF eftersom inlöseninstitutet utgör ett 

tvångsingrepp i äganderätten.287 Därav ställer jag mig tveksam till att tillämpa 

denna typ av förfarande på inlösentvister. 

8.4 Specialdomstol 

Utöver ett domstolsförfarande i allmän domstol är ett tänkbart alternativ till 

dagens inlösenförfarande att upprätta en ny specialdomstol som enbart prövar 

frågor om inlösen av aktier. En specialdomstol är en tingsrätt i särskild 

sammansättning med sakkunniga ledamöter. Vid avgörandet av ärenden i 

specialdomstol är likväl den juridiska kompetensen som expertkunskapen inom 

verksamhetsområdet viktig. 288  Specialdomstolens behörighet är bestämd till 

särskilt valda delar av den materiella rätten. 289  Specialdomstolens 

sammansättning får anses vara det allmänna förfarande som ligger närmast 

sammansättningen av skiljemän i ett legalt skiljeförfarande. 

Mark- och miljödomstolarna, Arbetsdomstolen, Sjörättsdomstolen och 

Marknadsdomstolen är exempel på specialdomstolar. Mark- och 

miljödomstolarna anförtros flertalet värderingsfrågor då de prövar skadestånds- 

och ersättningsfrågor med miljöanknytning samt expropriationsärenden.290  

Det dömande organet består i mark- och miljödomstolarna av såväl 

lagfarna domare som tekniska råd och särskilda ledamöter. De tekniska råden 

är anställda vid domstolen och besitter naturvetenskaplig eller teknisk 

utbildning. De tillför sakkunskap inom det område som målet eller ärendet 

gäller. De särskilda ledamöterna är inte anställda på domstolen, utan tillsätts 

vid behov. Det finns inga nämndemän i mark- och miljödomstolar.291 

                                                        
286 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 176 och s. 471. Se danska lagen selskabsloven (Lag nr. 470 av 
12/06/2009) 5 kap. 67-75 §§ samt norska lagen aksjeloven (LOV-1997-06-13-44) Avsnitt VIII, 
4-25 §§. 
287 Se RF 2 kap. 15 §. De egendomsskyddande reglerna i RF diskuteras i uppsatsens avsnitt 
6.5. 
288 Victorin, Skiljeförfarande, s. 62. 
289 RB 10 kap. 17 §. 
290 Lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar 2 kap. 1-3 §§. 
291 Lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar 2 kap. 1-3 §§. 



 52 

Att i stället för legalt skiljeförfarande lösa inlösentvister i 

specialdomstol skulle minska parternas (dock inte statens) kostnader eftersom 

staten då skulle bekosta det dömande organet. Vidare skulle en 

överklagandemöjlighet om sammanlagt tre i stället för fyra instanser, leda till 

en öppen praxisbildning samt tydliggöra det processuella regelverket från 

första instans och ur processrättslig aspekt underlätta för processen att tas upp i 

andra instans. Specialistkunskap utvecklas om prövning av inlösen 

koncentreras till en exklusiv tingsrätt.292 Även specialdomstolar tillämpar RB:s 

bestämmelser om sakkunnigutlåtanden 293  samt medling som en form av 

tillsättande av särskild kompetens.294 

Frågan avseende lämpligheten av alternativet med specialdomstol är, 

dels om det finns tillräckligt många mål om inlösen för att hålla denna 

eventuella domstol sysselsatt, dels om det finns ett behov av specialdomstol för 

inlösentvister. Hur många skiljeförfaranden som äger rum årligen är uppskattat 

till en siffra mellan 300 och 400 stycken.295 Detta ska jämföras med mark- och 

miljödomstolen i Stockholm som prövade cirka 8 100 mål totalt år 2013.296 

Den mindre specialdomstolen, Sjörättsdomstolen 297 , prövade emellertid år 

2013 endast 34 mål.298 Att Sjörättsdomstolen befattar sig med så få mål talar i 

och för sig för att inlösentvister skulle kunna anförtros en nyupprättad 

specialdomstol.  

Som bekant är det värderingsfrågans komplexitet som är det främsta 

argumentet för varför lagstiftaren valt ett legalt skiljeförfarande framför 

domstol. Möjligheten att utse särskilda ledamöter med sakkunskap medför att 

detta allmänna förfarande skulle få en snarlik struktur som ett legalt 

skiljeförfarande. Om värderingsfrågan är komplex kan - i linje med hur andra 

komplexa kommersiella tvister normalt hanteras - parterna därtill anlita 

sakkunniga samt övriga ombud och annan specialkompetens till stöd för sitt 

värderingsyrkande.  

                                                        
292 Prop. 2004/05:85 s. 1425. 
293 Se RB kapitel 40. 
294 Se RB 42 kap. 17 §. 
295 Heuman, Skiljemannarätt, s. 21. 
296 Nilsén, Helena, Mark- och miljödomstolens domstolshandläggare, samtal per telefon, 2014-
12-15.  
297 Stockholms tingsrätt avdelning 4 utgör specialdomstol som sjörättsdomstol för mål enligt 
21 kap. sjölagen (1994:1009). Se även förordningen (1975:931) om sjörättsdomstolar. 
298 Nord, Helena, Sjörättsdomstolens handläggarchef, e-brev till författaren, 2014-12-16. 
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9 Den mest ändamålsenliga lösningen  

Ovan har följande tvistelösningsmetoder för inlösen av aktier presenterats: att 

behålla dagens system med ett legalt skiljeförfarande, ett förfarande som fullt 

ut anförtros allmän domstol, klandertalan av inlösenskiljedom direkt i hovrätt, 

ett administrativt förfarande med överprövningsmöjlighet i domstol samt att 

inlösen anförtros specialdomstol. Detta kapitel avser att presentera min 

uppfattning av den mest ändamålsenliga lösningen. 

9.1 Slutsats av ändamålsskäl och intressen 

Som diskuterats i kapitel 5 kan det konstaterats att det svenska systemet om 

inlösen av aktier avviker från det utomlands mer vanliga systemet med domstol 

som tvistelösningsmetod. Alla övriga rättsområden i svensk rätt som tidigare 

har löst tvister genom legalt skiljeförfarande har ersatts med andra sorters 

förfaranden. Utöver detta talar flertalet skäl som presenterats i kapitel 7 för att 

inlösentvister lämpligen kan prövas av domstol i särskild sammansättning. 

Eftersom det nästan uteslutande är majoritetsaktieägaren som påkallar inlösen, 

att det är essentiellt att inlösenförfarandet är konstruerat så att det ger 

minoritetsaktieägarna ett gott skydd för värdet av de aktier som 

minoritetsaktieägarna frånhänds. Samtidigt är det viktigt med ett tids- och 

kostnadseffektivt förfarande som är rättssäkert. Jag anser att den allmänna 

domstolen, tack vare dess möjlighet till domstolsanknuten medling och med 

hjälp av sakkunnigbevisning har reella förutsättningar att på ett rättssäkert sätt 

värdera de aktier (genom marknadsvärdering respektive företagsvärdering) 

som är föremål för inlösen. Mot bakgrunden av att de allra flesta inlösen 

föregås av ett offentligt uppköpserbjudande görs det inte någon egentlig 

värdering utan lösenbeloppet motsvarar uppköpserbjudandet. 299  I dessa fall 

finner jag det sålunda inte påkallat med specialistkompetens för 

värderingsfrågans avgörande. Det har framkommit, både av lagrådet300 och i 

litteraturen,301 att argumentet för inlösentvistens behov av specialistkompetens 

är överdrivet. Vidare har inlösen av aktier inte ansetts vara så märkvärdigt att 

ett särskilt, avvikande system för att lösa inlösentvisten krävs.302  

                                                        
299 Ramberg, Värdering, s. 72. Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 455. 
300 Prop. 2004/05:85 s. 1425. 
301 Heuman, Skiljeförfarande, s. 40. 
302 Victorin, Skiljeförfarande, s. 62. Se vidare Victorin, Värdet av minoritetsaktier, s. 489. 
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Det kan även anses vara till det allmännas fördel att förfarandet blir 

öppet för allmänheten när tvisterna inte rör företagshemligheter.303 Det skulle 

få till följd att en mer enhetlig praxisbildning kom till stånd.304 Detta förslag 

medför vidare att särbehandlandet av inlösen som processform upphör 

eftersom inlösen i. o. m. förslaget ges möjlighet till prövning i tre instanser i 

stället för fyra.  

Det är främst dessa skäl som har legat till grund för min bedömning. Den 

mest ändamålsenliga tvistelösningsmetoden anser jag vara att anförtro 

specialdomstol samtliga tvister om inlösen. Den redogörelse för alternativa 

tvistelösningsmetoder som har förts i kapitel 8, ändrar inte min uppfattning.  

I det följande ska det redogöras för hur ett förfarande i specialdomstol på 

ett lämpligt sätt kan se ut. Det ges utrymme att diskutera särskild 

sammansättning av domstolen samt andra specialregler. 

Ett förslag om att Stockholms tingsrätt ska utgöra exklusivt forum som 

första instans tycks lämpa sig väl eftersom en domarkompetens således skapas 

med tiden.305 Huvudregeln i allmän tingsrätt är att domstolens sammansättning 

består av en lagfaren domare.306 Specialdomstolar är domstolar med särskild 

sammansättning och kan bestå av exempelvis tekniskt sakkunniga ledamöter. 

När patentlagen (1967:837) var föremål för revision medgavs i förarbetena 

utökad möjlighet till sakkunniga ledamöter, då det ansågs föreligga ett behov 

av teknisk kompetens och att processledningen i målen på så sätt skulle 

effektiviseras.307 Eftersom det i förarbetena till ABL 2005 kap. 22 har ansetts 

finna ett behov av specialistkompetens vid tvister om inlösen av aktier, 308 

skulle en tingsrätt särskild sammansättning med sakkunniga ledamöter kunna 

vara motiverad. Vid inlösen av aktier bör en sakkunnig ledamot lämpligen vara 

en kompetent ekonom eftersom saken rör finansiella värderingar. 

Utöver en särskild sammansättning har domstolen även som i enlighet 

med RB 40 kap. 1 § och RB 35 kap. 6 § möjlighet att anlita sakkunnig samt att 

inhämta sakkunnigutlåtanden.  

                                                        
303 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 473. Heuman, Skiljemannarätt, s. 31. 
304 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 364. 
305 Prop. 2004/05:85 s. 1425. 
306 RB 1:3. 
307 Prop. 1985/86:86, s. 19 f. 
308 Prop. 2004/05:85 s. 458. 
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Det kan diskuteras huruvida rätten till god man bör kvarstå om 

inlösentvister anförtros domstol. En viktig grundsats inom processrätten är att 

parterna ska behandlas lika.309 Gode mannens funktion är inte enbart att utse 

skiljeman utan även att bevaka frånvarande aktieägares rätt.310 Mot beaktande 

av det minoritetsskydd som råder, i samspel med gode mannens funktion, 

finner jag det ändamålsenligt att minoriteten, även i domstol, ges en fortsatt rätt 

till god man. Jag anser att det är lämpligt att gode mannen fortsatt ska utses på 

statlig väg. På detta sätt koncentreras hela förfarandet till domstol. 

Om specialdomstol anförtros tvister om inlösen skulle det leda till att 

inlösen får en ökad transparens och att de materiella frågorna som behandlas 

kan genomlysas bättre. Inlösenförfaranden skulle därmed få en ökad 

förutsägbarhet då en part bättre kan utvärdera sina förutsättningar för att nå 

framgång med sin talan. På så sätt kommer tvister om inlösen i högre 

utsträckning omfatta mål där en prövning de facto är motiverad. En lägre 

kostnad för parterna gör även att tvister av mindre ekonomiskt värde, som dock 

innehåller materiellt relevanta frågor, kan motivera en prövning. Detta är 

viktigt ur ett allmänt intresse. Vidare medför den ökade genomlysningen att 

part på förhand kan utvärdera huruvida det är motiverat att investera pengar i 

en tvist och i så fall hur mycket. En följd av att målen i högre utsträckning 

omfattar motiverade prövningar leder även till att onödig tidspillan inte drabbar 

inlösenförfaranden där det på förhand går att konstatera att värderingen är i 

linje med rättspraxis.  

Att låta inlösentvister anförtros domstol skapar på sikt bättre underlag för 

om det de facto är motiverat med särskilt utsedda sakkunniga ledamöter eller 

om tvister om inlösen kan hanteras i tingsrätt med normal sammansättning. 

Förfarandet med sakkunniga ledamöter försvagar kraftigt det främsta 

argumentet som lyfts fram varför legalt skiljeförfarande behövs vid inlösen av 

aktier. 

9.2 En rätt att avtala om konventionellt skiljeförfarande 

Detta avsnitt avser att diskutera möjligheten av att parterna ges en rätt att avtala 

om forum för inlösentvister. 

                                                        
309 Heuman, Skiljeförfarande, s. 37. 
310 Se ABL 2005 22 kap. 8 §. Svernlöv, Aktiebolagslagen, s. 158 f. 
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EKMR artikel 6 om rätt till prövning i domstol hindrar att 

skiljeförfarandet lagstiftas som ett eninstansförfarande hos skiljenämnd. 311 

Europakonventionens regel om rätt till domstolsprövning utesluter emellertid 

inte frågan huruvida det torde finnas en rätt att avtala om att tvist om inlösen 

av aktier ska ske genom skiljeförfarande.312  

 Frågan om i vilken utsträckning och på vilket sätt reglerna i ABL om 

inlösen av aktier är dispositiva i processuellt hänseende, är en sparsamt 

avhandlad fråga i litteratur och förarbeten. 313  Gällande inlösenreglernas 

karaktär, har det i förarbetena till ABL 2005 uttalats att lagens 

inlösenbestämmelser är tvingande.314 Detta innebär att det inte är möjligt att i 

bolagsordningen föreskriva att tvisten ska prövas på annat sätt än genom legalt 

skiljeförfarande. 315 Det tillades att två parallella processordningar skulle ge 

upphov till ett tämligen svåröverskådligt regelverk.316 Det må så vara men ser 

man till övriga bestämmelser i ABL är huvudregeln att det är möjligt för 

aktieägare att i ett aktieägaravtal eller i aktiebolagets bolagsordning avtala om 

att reglera en fråga på annat sätt än de bestämmelser som gäller i RB avseende 

dispositiva tvistemål. Utgångspunkten är för dessa aktiebolagsrättsliga 

bestämmelser att parterna har avtalsfrihet att reglera sina inbördes förhållanden 

på det sätt som de finner lämpligt. 317 Regelverket om inlösen tar således ett 

avsteg från denna huvudregel om avtalsfrihet.  

HD har i en dom från 2011 fastslagit att det inte heller finns något 

utrymme att i aktieägaravtal, på förhand, inskränka ABL:s bestämmelser om 

tvångsinlösen. En sådan möjlighet, fann HD, skulle förfela inlösenregleringens 

syften.318 

                                                        
311 EU-rätten innebär att svenska domstolar är skyldiga att tillhandahålla de rättsmedel som 
krävs för att säkerställa EU-rättens effektiva tillämpning. Se Bernitz, EU-rättens krav på 
svensk processordning, s. 87. 
312 Parter kan, även på förhand, avsäga sig rätten till domstolsprövning genom att ingå 
skiljeavtal med varandra. Skiljeförfarandet ska emellertid i efterhand kunna genomgå viss 
statlig kontroll av att det har stått i överensstämmelse med fundamentala rättsprinciper. Se 
Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 53. 
313 Danelius & Ericson, SvJT 2011, s. 861. 
314 Prop. 2004/05:85, s. 809. 
315 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 363. Danelius & Ericson, SvJT 2011, s. 861. 
316 Prop. 2004/05:85, s. 1425. 
317 Danelius & Ericson, SvJT 2011, s. 858. Se även SOU 2007:26 s. 64. 
318 NJA 2011 s 429, s. 436.  
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Det sägs att skiljeförfarandet utgör en privat form av rättskipning.319 Det 

legala skiljeförfarandet är en påtvingad form av skiljeförfarande. Att i stället ge 

parterna en möjlighet att avtala om skiljeförfarande kan tyckas stämma bättre 

överens med det i övrigt så avtalsbaserade näringslivet. 

Med anledning av inlösenförfarandets expropriativa karaktär och det 

faktum att inlösen rör en fråga mellan aktieägarna och dess inbördes 

styrkeförhållanden finner jag det bakvänt med ett system där det står parterna 

fritt att avtala om alternativa tvistelösningsmetoder. 

9.2.1 Icke nödvändig processgemenskap 

Vid diskussion kring inlösenreglernas karaktär ska även ämnet nödvändig 

processgemenskap beröras. 

Det anses inte råda någon nödvändig processgemenskap i en inlösentvist. 

En verkning utav detta är att en dom i en inlösentvist vinner laga kraft i 

förhållande till de minoritetsaktieägare som inte väcker talan mot den, även om 

en sådan talan skulle ha väckts av andra. Allmänna processrättsliga principer 

talar för att olika domar kan meddelas beträffande olika aktier.320 

Följaktligen kan såväl frågan om rätten till inlösen som frågan om 

lösenbeloppets storlek kan komma att avgöras olika i förhållande till olika 

aktieägare beroende på aktieägarnas olika processföring, yrkanden och andra 

processuella omständigheter.321 Det finns inte någon logisk motsägelse i att det 

bestäms olika lösenbelopp för olika parter.322 

10 Förslag avseende ansvaret för rättegångskostnader 

Nedan följer författarens förslag till parternas kostnadsansvar i domstol. 

Minoritetsaktieägaren är en underlägsen part såväl i partsrelationen till 

majoritetsaktieägaren som i processen i jämförelse med majoritetsaktieägaren, 

dels med tanke på minoritetens begränsade aktieägarinflytande, dels det 

förhållande att minoriteten ofta är mindre kapitalstark. När minoriteten påkallar 

inlösen beror det på att minoriteten vill undkomma sin utsatta position och dess 

utträde sker som en del av minoritetsskyddet. Ett skäl till att få skiljedomar 

                                                        
319 SOU 2007:26 s. 64 och Heuman, Skiljemannarätt, s. 17. 
320 Prop. 2004/05:85 s. 826. SOU 1997:22 s. 1428. 
321 Danelius & Ericson, SvJT 2011, s. 862. 
322 Munck, Processuella problem, s. 99. 
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överprövas till domstol har att göra med att minoriteten riskerar att, enligt 

gällande regelverk, stå rättegångskostnaderna. Då det finns en risk att det 

skulle kosta minoriteten mer att föra talan i domstol än vad talan skulle kunna 

gagna minoriteten, föreligger risk att minoriteten känner sig tvingad att gå med 

på ett av majoriteten föreslaget skambud för att undvika ett överklagande av 

majoriteten. 323  Ett förslag om att tillämpa de rättegångskostnadsregler som 

föreskrivs i RB skulle emellertid inte främja praxisbildningen. 

Kostnadsansvaret i domstol är utformat så att vinnande part är berättigad att få 

sina rättegångskostnader ersatta av förlorande part. 324  Att frångå detta 

regelverk och i stället låta majoritetsaktieägaren, som huvudregel, stå sina egna 

samt motpartens inklusive gode mannens rättegångskostnader, är ett vettigt 

förslag av flera anledningar.  

De allra flesta inlösenförfaranden påkallas av majoritetsaktieägaren 

som då utsätter minoriteten för ett tvångsingrepp i sin äganderätt och det vore 

till följd därav orimligt att låta minoriteten riskera att stå några 

rättegångskostnader när majoriteten påkallar inlösen. Det kan tyckas orättvist 

att låta majoriteten stå minoritetens samt gode mannens kostnader när 

minoriteten påkallar inlösen. Inte minst när lösenrätten är ömsesidig. Det ska 

emellertid än en gång poängteras att inlösen påkallat av minoriteten är 

ovanligt. Kostnadsförslaget är ändamålsenligt och skulle främja 

praxisbildningen så att minoriteten påkallar ett förfarande då minoriteten blir 

erbjuden ett skambud. 

Denna kostnadsfördelningsbestämmelse skulle även överensstämma 

med hur svensk rätt behandlar rättegångskostnaderna i förfaranden som gäller 

andra sorters tvångsingripanden. Vid en utblick till lagstiftningen om 

fastighetsreglering i samband med expropriation eller liknande tvångsförvärv 

åläggs tvångsförvärvaren, som huvudregel, att betala samtliga 

förrättningskostnader. 325  Den föreslagna kostnadsfördelningen skulle 

sammanstämma med expropriationslagstiftningen och förslaget får stöd i 

litteraturen. 326 

                                                        
323 Heuman, Skiljeförfarande, s. 41 f. 
324 RB 18 kap. 1 §. 
325 FBL 5 kap. 14 §. 
326 Sjöberg, Tvångsinlösen, s. 474. Heuman, Skiljeförfarande, s. 53 ff. 
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Den av författaren föreslagna huvudregeln bör innehålla undantag. 

Majoritetsaktieägaren ska undantas sitt kostnadsansvar när minoriteten för en 

vårdslös processföring.327 Detta för att minoriteten inte på ett oriktigt sätt ska 

utnyttja inlösarens kostnadsansvar. 

  Det ovan föreslagna regelverket avser gälla förfarandet i tingsrätt. För 

att motverka att majoriteten känner sig pressad att göra omotiverade eftergifter 

i tingsrätt för att undvika att en överprövning som de ska bekosta 328 sker, 

föreslås att domstolens vanliga rättegångskostnadssystemet införs i 

hovrättsinstans och vid eventuell HD-prövning. Det för domstolen vanliga 

rättegångskostnadssystemet innebär att vardera parten står sina 

rättegångskostnader. Det innebär att minoriteten bekostar gode mannens 

kostnader i hovrätt och HD. Genom det föreslagna kostnadsregelverket ges 

minoritetsaktieägaren en möjlighet att föra talan i tingsrätt utan att oroa sig för 

målets utfall vilket idag avgör rättegångskostnaderna. 

Ett tydligt exempel på att dagens rättegångskostnadslagstiftning är 

praxishämmande är Stockholms tingsrätts mål nummer T20134-06. I denna 

överprövade skiljedom avsåg minoritetsaktieägaren att föra talan mot 

skiljedomen med anledning av missnöje med lösenbeloppet. När 

minoritetsaktieägaren förstod att denne kunde komma att stå 

rättegångskostnaderna för både sig och majoritetsaktieägaren återtog 

minoritetsaktieägaren sitt överklagande. Att anledningen för återtagandet var 

just minoritetsaktieägarens oro att behöva stå rättegångskostnaderna finns 

uttryckligen förklarat i akten. 329  Detta är ett tydligt exempel på 

praxishämmande lagstiftning som skulle kringgås om majoriteten i stället 

ålades ersättningsskyldigheten för processen.  

11 Avslutande ord 

Det är uppenbart att lagstiftaren håller fast vid det legala skiljeförfarandet för 

inlösen med hänvisning till värderingsfrågans komplexitet. Detta trots att 

domstolar dagligen prövar andra värderingar av kommersiell karaktär som kan 

                                                        
327 Att jämföra med de rättegångskostnadsbestämmelser som föreskrivs i RB 18 kap. 6-7 §§. 
328 På samma sätt som minoriteten med regelverket som det ser ut idag kan komma att oroa sig 
för en överprövning till domstolsinstans varmed ett kostnadssystem som innebär att 
minoriteten kan komma att behöva stå rättegångskostnaderna. Se ABL 2005 22 kap. 25 §. 
329 Stockholms tingsrätts mål nummer T 20134-06 med slutligt beslut 2006-09-12. 
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vara mycket komplexa. Personligen förstår jag inte hur det kommer sig att 

lagstiftaren inte ser till andra möjligheter. 

Inlösenförfarandet är en så pass ingripande åtgärd att transparens och 

förutsägbarhet är av synnerlig vikt. Man kan fråga sig varför lagstiftaren hyser 

tvivel på domstolsväsendets kompetens så till den grad att det allmänna 

intresset för transparens och förutsägbarhet, som är centralt i en rättsstat, 

åsidosätts. Det är dags för en förändring. 
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