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Summary 
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Title Aktieägaravtal 
 
Issue In order to regulate the power in a company, a Shareholders’ 
 Agreement is arranged. Still, there are problems regulating the 
 power. What happens if two parties again equal amount of votes? 
 Hence, a so called 50/50 company. How is a problem solved when 
 equal amount of votes, are there any opportunity to enter a protest 
 against the decision, and is it possible to demand damages or a fine 
 on the party breaching the agreement? 

Objective The objective of this essay is to examine how the parties in a 
 company solve any dispute, and whether if it is possible to regulate 
 it through a Shareholders’ Agreement.  

Method The examination has been carried out through studying litterature 
 that concern the questions of my essay. I have also been studying 
 former legal cases in order to see how the court has made their 
 previous judgments.  

Result From examination, it may be concluded that a dispute based on an 
 equal amount of votes has, according to the New Companies Act 
 (ABL), two possibilities in solving the problem. One possibility is to 
 let the chairman have the casting vote, the other possibility is to 
 apply drawing of lots. The right to protest is raised  when there is 
 a question of an actual decision, not a proposal or such. In order to 
 have the right to protest, the decision must be in violation of the 
 New Companies Act (ABL), the articles of the association or that it 
 has not been  made in accordance with present regulations. In case 
 of a party is guilty of breaching the agreement, the other party have 
 the right to demand damages or a fine on the guilty party.  
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Sammanfattning 

 

Datum  2011-01-10 

Nivå Kandidatuppsats i Handelsrätt 

Författare Niclas Thofelt 
 
Handledare Olof Jakobsson 

Titel Aktieägaravtal 

Problem  Aktieägaravtal ingås av aktieägare i företag för att kunna reglera 
makten i ett företag. Det finns dock problem med regleringen av 
makten. Vad händer om det är två parter som har lika stor röstandel? 
Alltså ett så kallat 50/50-bolag. Hur fattas beslutet vid lika röstetal? 
Går det att klandra beslutet om någon av parterna brutit mot 
aktieägaravtalet, och kan man begära skadestånd eller vite från den 
aktieägaravtalsbrytande parten?  

Syfte             Syftet med denna uppsats är att undersöka hur parter i ett bolag löser 
tvister som uppkommer vid lika röstetal och om det går att reglera 
detta genom aktieägaravtal.  

Metod Undersökningen har genomförts genom att läsa lagtext och litteratur 
som berör de frågor jag har ställt i uppsatsen. Jag har även sökt efter 
rättsfall för att se hur domstolar har dömt i tidigare fall. 

Resultat I undersökningen framkom det att en tvist vid lika röstetal kan lösas 
 på två sätt. Ett sätt är att låta ordföranden ha en utslagsröst, ett annat 
 att lottdragning tillämpas. Klanderrätt uppkommer först när det är 
 frågan om ett riktigt beslut, inte ett förslag eller dylikt. En annan sak 
 som måste vara uppfylld för att klandertalan skall kunna föras är att 
 beslutet strider mot antingen ABL, bolagsordningen eller att beslutet 
 inte tillkommit i behörig ordning. Gör sig en part skyldig till 
 avtalsbrott har den parten som lidit skada rätt till skadestånd eller 
 vite från den avtalsbrytande parten.
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Förord 

Den långa vandringen jag började vid terminens start har lett fram till den uppsats 
ni nu har framför er. Det har varit en lärorik tid där jag har lärt mig mycket om 
aktieägaravtal och hur tvister löses vid lika röstetal. Jag hoppas nu att ni som 
läsare tycker att nästkommande sidor är av intresse. 

Jag vill ta tillfället i akt att tacka min handledare Olof Jakobsson som har ställt 
upp med råd och synpunkter under arbetets gång. Jag vill även tacka personer i 
min närhet som har kommit med förslag på förbättringar angående uppsatsen. Till 
sist vill jag tacka företagsjuristen som har tagit sig tid och ställt upp med sina 
tankar och synpunkter. Utan all er hjälp hade den här uppsatsen inte blivit av.  

Tack än en gång! 

Lund 10 januari 2011 

Niclas Thofelt 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel vill jag ge läsaren en introduktion till uppsatsen. Jag 
kommer att ta upp bakgrund om ämnet som leder fram till problemdiskussionen 
och slutligen till problemformuleringen och syftet med arbetet. Jag avslutar 
kapitlet med hur jag har valt att avgränsa mig och hur dispositionen ser ut. 

1.1 Bakgrund 
Ett aktiebolags grundläggande regler finns i bolagsordningen och 
aktiebolagslagen (ABL). Det är dock vanligt att aktörerna i ett aktiebolag inte 
nöjer sig med bolagsordningens och ABL:s regler. Det finns ofta ett stort behov 
att reglera sådant som enligt lagen inte regleras i bolagsordningen eller i ABL. I 
ett företag med två eller flera aktieägare eller två eller flera grupper av aktieägare, 
kan ibland tvister om beslutsfattande uppkomma. Då kan frågan uppstå om hur 
det går att lösa dessa tvister om beslutsfattande i bolag, om ingen av parterna ger 
med sig. 

Jag skall gå igenom hur det går att lösa problemet i ett bolag där aktieägandet är 
50/50, där alltså ingen har majoritet. Detta kan aktörerna sköta genom särskilda 
avtal.1 Sådana avtal kan återfinnas under en rad olika beteckningar som till 
exempel aktieägaravtal, konsortialavtal eller kompanionsavtal.2

Jag kommer skriva om vilken rätt en part har att klandra ett bolagsstämmobeslut 
eller styrelsebeslut och vilka verkningar detta kan få. Vidare om hur parter kan 
driva igenom skadestånd och vite, och om vilken framgång man kan få med hjälp 
av klausuler i aktieägaravtal.  

 I denna uppsats 
kommer benämningen aktieägaravtal att användas. 

Även minoritets, informations- och individuella befogenheter kan också regleras i 
ett aktieägaravtal3

I några av dessa fall kan det vara praktiskt och befogat att komplettera ett 
aktiebolags bolagsordning med ett avtal mellan några av aktiebolagets aktieägare. 
Detta kan vara nödvändigt om bolaget vill ordna förhållandena i bolaget och 
förebygga konflikter då det inte alltid, på ett fungerade sätt, går med enbart stöd 

, men detta är ingenting jag kommer att koncentrera mig på i 
denna uppsats. Jag kommer att hålla mig till hur det går att lösa de situationer som 
uppstår när parterna inte kan komma överens om beslut. 

                                                 
1 Stattin m. fl. sid 11 
2 Arvidsson sid 13 
3 Kansmark m. fl. sid 15 
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av bestämmelserna i aktiebolagslagen (kommer nedan att betecknas ABL). Den 
största praktiska betydelse aktieägaravtalen har är att fungera som ett instrument 
för maktfördelningen och som skydd mot utomstående aktieförvärvare.4

Bestämmelser som parterna kan lägga till för att kunna sprida kontrollen och 
begränsa rätten att förfoga över bolagets aktier, kan införas i bolagsordningen 
men de kan också tas in i ett aktieägaravtal. Parterna väljer vanligtvis att föra in 
sådana bestämmelser i ett aktieägaravtal för att bolagsordningen inte ger 
aktieägarna samma frihet i besluten. Detta beror på att ABL sätter gränser för 
innehållet i bolagsordningen. Genom att skapa ett specifikt aktieägaravtal för 
bolaget kan bolagsordningen hållas så neutral som möjligt. Detta kan vara till 
fördel då en bolagsordning är offentlig medan, ett aktieägaravtal kan hållas 
konfidentiellt.

 

5

Aktieägaravtal kan slutas av såväl juridiska som fysiska personer, och det kan 
vara från två personer till hur stort antal som helst.

   

6 Några exempel på när 
aktieägaravtal ingås är när aktieägare vill kunna reglera det inbördes förhållandet 
mellan sig ifall en ny aktieägare släpps in i bolaget. Ett annat typexempel är när 
två eller flera personer bildar ett bolag tillsammans för att förvärva ett annat 
bolag.7 Av alla bolag som hade noterade aktier i slutet av 1990-talet hade 22,2 % 
någon form av aktieägaravtal.8

Vi skulle kunna definiera ett aktieägaravtal som ett avtal där alla eller några 
aktieägare i bolaget använder avtalet som ett komplement till bolagsordningen för 
att få rätten att bestämma över aktierna i bolaget.

 

9 Samtliga bolagsrättsliga 
befogenheter en aktieägare har, kan alltså regleras i ett aktieägaravtal. En 
anledning Bergström tar upp är att en majoritet normalt i betydelsefulla 
hänseenden kan kontrollera bolaget. Speciellt i fåmansbolag och större 
familjeägda företag med koncentrerat ägande, kan det enligt Bergström vara 
otillfredsställande att förlita sig på utfallet av en tillämpning av 
majoritetsprincipen.10 Ingås ett aktieägaravtal i en sådan situation flyttas makten 
och inflytandet över bolaget enligt aktieägaravtalets föreskrifter.11

Aktieägaravtal förekommer inte i någon författningstext, för aktieägaravtal har 
ingen legal definition. Det går inte heller att ur förarbeten och rättspraxis komma 
fram till någon mer bestämd idé om vad ett aktieägaravtal är för något. Eftersom 
att aktieägaravtal inte tillhör någon avtalstyp som är lagreglerad, saknar 
klassificeringen som sådan rättslig betydelse.

 Det vanligaste 
är dock att aktieägaravtalet handlar om avtal angående röstbindning.  

12

                                                 
4 Kansmark m. fl. sid 1 

 

5 Ibid sid 28 
6 Hemström m. fl. sid 349 och Kansmark m. fl. sid 32 
7  Kansmark m. fl. sid 33 
8  Bergström m. fl. sid 159 
9 Kansmark m. fl. sid 15 
10 Bergström m. fl. sid 158 
11 Ibid sid 158 
12 Arvidsson sid 59 
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1.2 Syfte och problemformulering/frågeställning 
Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om och hur man kan lösa tvister 
med hjälp utav ett aktieägaravtal vid lika röstetal, och om den drabbade parten 
kan föra klandertalan mot den kontraktsbrytande partens agerande och beslut, och 
om det finns någon möjlighet att erhålla skadestånd eller vite. 

Problemformulering 

1. Hur löser parterna i ett aktieägaravtal frågor där det är lika röstetal? Hur 
fattas nödvändiga beslut? 

 
2. Kan den part som blev förbisedd i beslutet ha rätt att föra klandertalan mot 

det fattade beslutet? 
 

3. Klandertalan eller ej – har den drabbade parten någon möjlighet att erhålla 
skadestånd eller vite från den avtalsbrytande parten för de skador han 
lidit? 

1.3 Metod och material 
Under uppsatsen har jag använt mig av ett flertal olika källor i form av lagtext och 
böcker, som innehåller relevant fakta för min uppsats. För att hitta lämplig 
litteratur har jag använt mig av Lunds universitets bibliotekskatalog med sökorden 
”aktieägaravtal”, ”konsortialavtal”, ”klander”, ”aktiebolag” och ”handelsbolag”. 
Litteraturen har i första hand kommit till användning i teoriavsnittet. Jag har 
använt mig av litteraturen främst för att kunna ge er läsare en inblick i vad 
aktieägaravtal är och går ut på. Datorer och internet har också varit till hjälp för 
mig i detta arbete, för att hitta användbar information. Jag har även använt mig av 
ELIN@Lund för att komma åt databaserna Infotorg och Zeteo, med samma 
sökord som ovan nämnts i bibliotekskatalogen. I databaserna har jag också sökt 
information om gamla NJA-fall. Jag har även intervjuat en företagsjurist. 

Källkritik 
Materialet som har legat till grund för uppsatsen bygger på litteratur och rättsfall 
som anses vara relevanta. De teorier som uppsatsen bygger på är allmänt 
vedertagna modeller inom området aktieägaravtal, vilket ökar trovärdigheten.  Jag 
har sökt i databaser såsom Elin@Lund (Infotorg och Zeteo) men resultatet blev 
detsamma som med böckerna. Litteraturen baseras på hur författarna själva har 
tolkat problemet, vilket gör att det är möjligt att resultatet hade blivit annorlunda 
om fler personer uttryckt sig i frågan. 

1.4 Avgränsning 
I undersökningen har följande avgränsningar gjorts. Jag kommer bara att 
undersöka hur tvister vid lika röstetal löses . Uppsatsen kommer med andra ord 
inte att behandla tvister där någon part har haft majoritet vid ett beslut eller hur en 
minoritet kan agera vid ett beslut. Ett aktieägaravtal kan innehålla föreskrifter om 
flera olika ämnen. Jag har dock valt att avgränsa till att bara undersöka reglering 
om röstbindning i ett aktieägaravtal. 
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1.5 Disposition 
• Inledning      

I kapitel ett inleder jag med att beskriva ämnet. Därefter beskriver jag de 
problem som finns och vilket problemområde jag har valt att undersöka, 
vilket leder mig fram till mitt syfte. Jag avslutar kapitlet med min 
avgränsning av uppsatsen. 

• Teori 
I kapitel två till fyra vill jag ge läsaren en grundläggande förståelse om 
mitt valda ämne. Jag tar upp de teorier angående aktieägaravtal, lika 
röstetal, klander, skadestånd och vite som utgör mitt teorikapitel. 
Teorikapitlen ligger till grund för min slutsats. 

• Slutsats 
I kapitel fem presenteras slutligen de slutsatser som jag har kommit fram 
till i uppsatsarbetet. 

 



 

2. Lika röstetal 

I kommande tre kapitel behandlar jag de teorier som är relevanta för mitt arbete 
avseende lika röstetal, klander, skadestånd och vite. Med hjälp utav teorin 
försöker jag besvara min problemformulering. 

2.1 Fråga 1: Hur avgörs en fråga om det är 50/50 i 
röstningen? 

Tvister i så kallade 50/50-bolag kan vara svåra att hantera, då det inte finns någon 
part som har majoritet. Ett 50/50-bolag uppkommer när två personer eller grupper 
av personer etablerar ett ägarskap i ett bolag och fördelar aktierna så att 
aktieägarna får samma röststyrka.13

Ett aktieägaravtal klassificeras som ett enkelt bolag och regleras i lagen om 
handelsbolag och enkla bolag (BL).  Med detta menas att aktieägaravtalets 
varaktighet och möjlighet att säga upp avtalet följer reglerna i BL.

 

14 I ett enkelt 
bolag gäller samförvaltning. Samförvaltning innebär att bolagsmännen alltid 
måste vara överens om varje intern förvaltningsåtgärd.15 Om bolaget har många 
bolagsmän kan förvaltningen bli tungrodd om alla skall vara överens. Detta för att 
lagen (BL) är dispositiv avseende bolagsmännens inre förhållanden; man kan 
alltså avtala om hur beslut skall fattas i bolaget.16 Bolagsmännen kan praktiskt 
taget bestämma vilken organisation som helst, och skräddarsy 
förvaltningsorganisationen efter bolagets och bolagsmännens särskilda 
förhållanden. På det sättet kan olägenheter elimineras, till exempel genom att 
vissa eller alla beslut kan fattas genom majoritetsbeslut. Lagen om handelsbolag 
(kommanditbolag) och enkla bolag förutsätter därför i princip att det finns ett 
bolagsavtal som således blir ett viktigt komplement till lagen. Samarbetet 
bolagsmännen emellan styrs också i första hand genom bolagsavtalet. Vid 50/50-
röstning i Handelsbolag eller enkla bolag tjänar bestämmelserna i 7 kap. 
aktiebolagslagen om kallelse, föranmälan, ombud, val av stämmoordförande, 
upprättande av röstlängd, protokollförning, majoritetsregler etc till ledning.17

                                                 
13 Kansmark m. fl. sid 20 

 Det 
förefaller troligt att aktiebolagslagens regler om bolagsstämma, i viss 

14  Ibid sid 35 
15  4:3§ BL 
16  4:1§ BL 
17 Intervju företagsjurist 
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utsträckning, ska tillämpas analogt såvida inte annat angivits i avtalet (dvs 
utslagsröst eller lottning).18

Professor Håkan Nial avger ett rättsutlåtande där han konstaterar att en tvist om 
ett avtal mellan två aktieägare är av den karaktären att det rör sig om ett enkelt 
bolag. Tingsrätten utgick från Nials rättsutlåtande i domen att han gjort en korrekt 
beskrivning av gällande rätt.

 Mer om utslagsröst och lottning senare. 

19

1. rättsförhållandet är grundat på avtal mellan intressenterna.  

 Nial karakteriserar ett enkelt bolag enligt följande:  

2. avtalet går ut på ett för delägarna gemensamt ändamål, som icke behöver vara att uppnå 
ekonomisk vinst men som äger viss grad av bestämdhet. 

3. delägarna är förpliktade att verka för detta ändamål.  

4. bolagstillgångar erfordras ej.20

Detta konstaterande gjorde Nial innan dagens BL kom till (BL kom till 1980), och 
nu finns detta reglerat i lagtexten.   

  

Som tidigare nämnts måste bolagsmän i ett enkelt bolag vara överens vid interna 
förvaltningsåtgärder. Enligt aktiebolagslagen (ABL) måste ett beslut som tas på 
bolagsstämman ha mer än 50 procent av de angivna rösterna. Denna regel i ABL 
medför att parterna i ett 50/50-bolag, precis som enligt BL, måste fatta beslut i 
samförstånd. 

Syftet med ett aktieägaravtal i ett 50/50-bolag är att skapa balans mellan 
jämnstarka parter. Detta kan parterna göra genom att i aktieägaravtalet föreskriva 
hur styrelsen skall vara sammansatt och hur den skall utses.21 När besluten måste 
fattas i samförstånd kan detta ställa till ett stort problem då de båda parterna måste 
enas om till exempel vilka som skall representera bolagets styrelse och vem som 
skall utses till bolagets verkställande direktör (VD).22

För att uppnå full balans är det som ovan nämnts väldigt viktigt i ett 50/50-bolag 
att reglera vilka som skall representera styrelsen. Ännu viktigare är dock vem som 
skall vara ordförande i styrelsen. För att reglera valet av ordförande finns det 
några olika sätt. Parterna kan bland annat ge ut två olika aktieklasser och i 
bolagsordningen föreskriva att en styrelseledamot måste väljas inom varje klass.

  

23 
Är det så, som föreskrivs enligt 8:1§ och 8:46§ ABL, att styrelsen skall bestå utav 
tre ledamöter eller att parterna i aktieägaravtalet skriver in att styrelsen skall bestå 
utav ett udda antal ledamöter. Parterna kan då föreskriva i aktieägaravtalet att 
varje part utser lika antal ledamöter, samt att ytterligare en ledamot, som också 
skall verka som ordförande i styrelsen, skall utses i samförstånd mellan parterna.24

                                                 
18 Intervju företagsjurist 

 
Denna regel kan leda till problem ifall parterna inte kan komma överens om valet 

19 Stattin m. fl. sid 22, NJA 1942 s. 627 
20 Roos sid 269 
21 Kansmark m. fl. sid 40 
22 Ibid sid 21 
23 Ibid sid 21 
24 Kansmark m. fl. sid 42 och Roos sid 127 
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av ledamoten. Därför bör parterna skriva in i aktieägaravtalet att ordföranden skall 
utses av neutral instans.25

”Senast två månader före ordinarie bolagsstämma skall parterna söka ena sig om val av 
styrelseordförande för följande mandatperiod om ett år. Om överenskommelse inte uppnås, skall 
parterna genast hos handelskammaren i X-stad begära att denna föreslår styrelseordförande. 
Parterna förbinder sig att medverka till, att den av handelskammaren föreslagna personen blir 
vald till styrelseordförande”.

 Exempel på en sådan klausul kan vara: 

26

Ett annat sätt är att i aktieägaravtalet föreskriva att parterna låter ordförandeskapet 
växla med vissa intervaller, till exempel vartannat år.

 

27

”Bolagets styrelse skall bestå av fyra ledamöter jämte två suppleanter. Av dessa äger A utse två 
ledamöter samt en suppleant och B två ledamöter samt en suppleant. Styrelsens ordförande utses 
vartannat år av A och vartannat år av B. Första gången utses ordförande av A.”

 Ett exempel på en sådan 
klausul kan vara: 

28

På detta sätt torde tendensen på maktmissbruk mellan de olika parterna minskar. 
Om den ena parten utnyttjar sin position som ordförande ett år, kan han räkna med 
att den andra parten kommer att införa motåtgärder året därpå när det är den 
partens tur att styra över ordförandeposten.  

 

Ytterligare ett sätt med likartad effekt är att föreskriva att den ena parten utser 
styrelsens ordförande, medan den andra parten utser bolagets VD29

”Bolagets styrelse skall bestå av fyra ledamöter jämte två suppleanter. Av dessa äger A utse två 
ledamöter samt en suppleant och B två ledamöter samt en suppleant. Styrelsens ordförande skall 
utses av A, medan B äger utse bolagets VD”.

 . Ett exempel 
på sådan klausul kan vara: 

30

I detta fall torde risken för maktmissbruk minska tack vare att VD:n inom sitt 
kompetensområde (den löpande förvaltningen) kan balansera den makt som 
styrelseordföranden kan utöva med sin utslagsröst.

  

31

Roos tar upp ett rättsfall som handlar om hur beslut skall lösas vid lika 
röstresultat.  I ett norskt rättsfall

  

32

De 200 aktierna uppdelades på så vis att företagens partners, L och R, fick 
vardera 99 aktier och den tredje styrelseledamoten i bolaget, A, erhöll aktie. Det 
uppstod väsentliga meningsskiljaktigheter i bolaget sedan R avlidit. Efterträdaren 
som styrelseledamot efter R:s bortgång blev fru R. Med hjälp av A:s utslagsröst 
drev Fru R igenom på bolagsstämman vissa beslut och val som L motsatte sig. Då 
L på detta vis nedröstats, avgick han ur styrelsen. Samtliga tre 
styrelsemedlemmar skulle, enligt bolagsordningen, vara aktieägare. Man 

 ombildade två cykelfabrikörer sina 
verksamheter från handelsbolag till aktiebolag: 

                                                 
25 Kansmark m. fl. sid 42 och Roos sid 127 
26Kansmark m. fl. sid 43 
27 Kansmark m. fl. sid 41 och Roos sid 128 
28Kansmark m. fl. sid 42 
29 Kansmark m. fl. sid 41 och Roos sid 128 
30Kansmark m. fl. sid 42 
31Ibid sid 41 
32 Roos sid 109, HRT 1955 s. 97 
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riskerade att bolaget tvångslikviderades ifall styrelsen ej var fulltalig. På grund 
av detta valdes B, på bolagsstämma, till styrelseledamot. B, som var dotter till R, 
hade erhållit aktie vid partiellt arvskifte. Under påstående att en förköpsklausul i 
bolagsordningen överträtts och att skiftet var en skentransaktion kritiserade L 
bolagsstämmans val av B till styrelseledamot. Domstolen ogillade yrkandet. I 
HöjR (HD) förändrade L sin talan till att avse att fru R och B skulle förpliktas att 
gemensamt utse en styrelseledamot. Detta för att en styrelseledamot skulle väljas 
som företrädare för deras grupp, varav en skulle accepteras av bägge parter och 
slutligen en styrelseledamot väljas som utpekades av L. L framhöll att enligt ett 
avtal, eller enligt en klar premiss vid bolagets uppkomst skulle L och R ha lika 
stor inverkan medan den tredje aktieägar-styrelsemedlemmen skulle vara neutral. 
HöjR (HD) ogillade talan på grund av att något avtal, eller någon för motparten 
märkbar förutsättning, ej visats föreligga. 33

I det här fallet hade delägarna lika stor rösträtt och alla beslut som fattades på 
bolagsstämman var tvungna att fattas i samförstånd. Om parterna inte kunde 
komma överens inträdde en tredje man som hade utslagsröst i sådana frågor. I 
rättsfallet misslyckades dock denna metod då den tredje mannen istället för att 
förlika och jämka mellan de båda parterna ställde sig på den ena partens sida. Det 
kan vara vanskligt att förlita sig på en tredje mans utslagsröst.  

 

Svensk rätt erbjuder vissa möjligheter att lösa dessa tvister. Antingen kan en 
person, till exempel ordföranden, få utslagsröst (7:40§ ABL) eller så kan frågan 
lösas genom lottning (7:41§ ABL). 

I 7:40§ ABL finns som ovan nämns den regel som säger, att vid lika röstetal ska 
ärendet avgöras genom ordförandens utslagsröst. Detta gäller vid andra frågor än 
val. Vid en sluten omröstning måste ordföranden, vid lika röstetal, öppet visa hur 
han/hon har röstat.34 Om ordföranden är jävig i en fråga som ska avgöras får inte 
han/hon avgöra omröstningen med sin utslagsröst. Då bör istället en icke jävig 
person ta över ordförandeskapet under stämmans behandling av den aktuella 
frågan.35 Aktieägarna har också möjlighet att i bolagsordningen besluta om en 
annan ordning vid lika röstetal, t ex att avgörandet skall ske genom lottning.36

I 7:41§ ABL anges att vid val anses den som fått flest röster blivit vald. Vid val 
har ordföranden ingen utslagsröst, utan vid lika röstetal är huvudregeln att val 
avgörs, som tidigare nämnts, genom lottdragning.

 

37 Precis som i 7:40§ ABL kan 
aktieägarna besluta om en annan ordning än lottdragning för att avgöra beslut vid 
lika röstetal,38 men enligt 7:41§ ABL är det enda alternativet till lottdragning vid 
lika röstetal att en majoritet beslutar att en ny omröstning skall ske.39

                                                 
33Roos sid 109 

 Detta skulle 
i 50/50-bolag förefalla som en mycket dum åtgärd då parterna torde rösta likadant 
som vid tidigare röstning, och då är parterna tillbaka till ruta ett igen. I 9:13§ ABL 

34 Andersson m. fl. sid 7:79 och Nerep m. fl. sid 475 
35 Ibid sid 7:79 och Ibid sid 475 
36 Nerep m. fl. sid 475 
37 Andersson m. fl. sid 7:82 
38 Nerep m. fl. sid 478 
39 Ibid sid 478 
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1975 fanns en möjlighet att istället för lottdragning besluta att annat förfarande 
skulle gälla vid lika röstetal. Till exempel att en tredje man, som är utomstående 
och neutral, får en utslagsröst i de situationer då parterna inte är överens.40 Det är 
dock borttaget till ABL 2005 och kan numera inte tillämpas.41

Alla dessa ovan nämnda metoder har sina för- och nackdelar. Det kan kännas fel 
att avgöra ett, för bolaget viktigt beslut, genom lottdragning och att ge 
styrelseordföranden eller utomstående utslagsröst kan vara vanskligt då dessa lätt 
kan ta någon parts sida.

 

42

Ett bolag kommer dock inte kunna fungera om alla beslut skall fattas genom 
lottning. Om oenigheten mellan parterna fortsätter är risken stor att en låsning i 
bolagets verksamhet uppstår.

  

43

Ett sätt att lösa en låsning kan vara att i aktieägaravtalet föreskriva att vid 
oenighet skall frågan lösas av en opartisk skiljeman. Parterna kan även, när ett 
tillfälle har uppstått med lika röstetal och ordföranden har avlagt sin utslagsröst, i 
aktieägaravtalet föreskriva att den part som inte fått medhåll av ordföranden, 
ensam hänskjuta frågan till skiljeman. Skiljemannen har då befogenhet till att 
sätta sitt beslut över bolagsstämman, och på så vis ersätta ordförandens 
utslagsröst

 

44. Vad som då händer är att det beslut som är taget på bolagsstämman 
inte är giltigt längre. Istället är det beslutet som skiljemannen kommer fram till 
som är det beslut som skall sättas i bruk. Parterna i tvisten förbinder sig att rösta i 
enlighet med skiljemannens förslag. Skiljemannen kan blott inte träffa sitt 
avgörande utifrån gällande rätt utan skall också bedöma vad som för bolaget är 
mest ändamålsenligt med hänseende till ABL och bolagsordningen.45

”Vid lika röstetal skall frågan hänskjutas för avgörande till en opartisk skiljeman. Parterna 
förbinder sig att gemensamt hos handelskammaren i X-stad begära att denna utser skiljeman. 
Parterna förbinder sig dessutom att rösta i enlighet med skiljemannens förslag”.

 Exempel på 
klausul följer: 

46

                                                 
40  Kansmark m. fl. sid 20 

 

41 Nerep m. fl. sid 478 
42 Kansmark m. fl. sid 20 
43  Kansmark m. fl. sid 21 och Roos sid 121 
44 Kansmark m. fl. sid 61 
45  Ibid sid 61 
46 Kansmark m. fl. sid 63 





 

3. Klander 

3.1 Fråga 2: Kan den part som inte fått sin vilja igenom i 
fråga 1 klandra ett beslut och därigenom få en domstol 
att änrda det? 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och en mängd viktiga frågor 
avgörs genom beslut på bolagsstämman. För att få ett beslut godkänt krävs det att 
det har fått mer än 50 procent av de angivna rösterna, och vid lika tal är det som 
nämnts tidigare till exempel lotten som fäller avgörandet. Bestämmelser i ett 
aktieägaravtal som reglerar beslutsfattandet på bolagsstämman kan anses vara ett 
aktieägaravtals centrala element47. Detta för att i princip alla bolagsfrågor kan 
hänskjutas till bolagsstämman. Som nämnts tidigare är det aktieägare i 
aktiebolaget som ingår ett aktieägaravtal för att reglera det gemensamma 
förhållandet till bolaget. Ett aktieägaravtals syfte är därav ofta att reglera hur 
aktieägarna skall rösta på bolagsstämman (röstbindning).48 Hur röstbindningen 
skall etableras bör noga övervägas,49

På bolagsstämman har aktieägarna stora möjligheter att styra bolagets verksamhet 
genom bindande stämmobeslut. Därför finns det i de flesta aktieägaravtal 
överenskommelser om hur beslut skall fattas på bolagsstämman.

 liksom hur maktfördelningen skall ske och 
om avtalet skall reglera procedurmässiga frågor. Med detta menas på vilket sätt 
beslut kommer till stånd genom röstning, hur det skall röstas samt om det finns 
någon risk för röstolikhet.  

50 Enligt 8:42§ 
ABL är det bara kompetensinskränkningar, som finns i bolagsordningen eller som 
följer gällande rätt, som är bindande för bolagsstämman.51 Det torde inte heller 
vara möjligt att framtvinga ett stämmobeslut med hjälp av rättsliga medel i 
enlighet med vad som i ett aktieägaravtal finns avtalat att stämman skall besluta. 
Om en aktieägare vill påverka ett beslut fattat av bolagsstämman är den enda 
möjligheten han har att klandra beslutet enligt 7:50-52§§ ABL.52

                                                 
47 Kansmark m. fl. sid 60 

Den första 
förutsättningen för att klanderbarhet skall finnas, är att det verkligen finns ett 
bolagsstämmobeslut. Det måste röra sig om beslut som är tagna av bolagsstämma, 
för i ABL finns det inte någon direkt bestämmelse om ett styrelsebeslut är giltigt 
eller ej. Ett styrelsebeslut kan alltså inte gripas genom klander enligt 7:50§ 

48 Kansmark m. fl. sid 60 och Stattin m. fl. sid 27  
49 Kansmark m. fl. sid 60 
50 Stattin m. fl. sid 33 
51 Ibid sid 34 
52 Ibid sid 34 
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ABL.53 Bolagsorganen och aktieägarna har rätt att begära att styrelsen iakttager 
att bolagets gällande normer efterföljs.54 Där av torde styrelsebeslut som strider 
mot ABL eller bolagsordningen anses som ogiltiga. Enligt Åhman skiljer sig ett 
klanderbart bolagsstämmobeslut och ett ogiltigt styrelsebeslut i det avseendet att 
någon inte måste reagera för att ett ogiltigt styrelsebeslut inte skall vinna laga 
kraft.55 I och med det torde det ogiltiga styrelsebeslutet kunna betraktas som en 
nullitet (icke existerande). En aktieägare som inte är tillfreds med VDs eller 
styrelseledamots beslutsfattande är, om beslutet orsakat bolaget eller aktieägaren 
en ekonomisk skada, i princip hänvisad till skadeståndstalan.56 En styrelseledamot 
kan endast klandra om han/hon är styrelseledamot vid tiden för klandret. Om 
han/hon upphör att vara styrelseledamot under klanderprocessen mister han/hon 
rätten att fortsätta klanderprocessen57

Nial funderar kring huruvida en klandrande aktieägare räknas som en vanlig 
kärande, eller om aktieägaren räknas som ett bolagsorgan.

, såvida han/hon inte alltjämt är aktieägare. 

58 Ett skäl till att 
aktieägaren kan räknas som ett bolagsorgan är att klandertalan verkar för alla 
aktieägare i bolaget. Ett skäl som talar emot, är att aktieägaren som klandrar, 
handlar för egen räkning och i eget namn och att han inte kan vara ett 
bolagsorgan, då bolaget är hans motpart i klanderprocessen.59

Ett bolagsstämmobeslut innehåller vanligen handlingsdirektiv för styrelsen. 
Direktiven kan vara direkta eller indirekta.

 En styrelses eller 
styrelseledamots klanderrätt bör alltid ses som en organbefogenhet, då de är 
bundna av sin trohetsplikt att alltid göra det som är bäst för bolaget.  

60 Ett exempel på dessa direktiv är avtal 
med tredje man. Ett bolagsstämmobeslut kan dock inte påverka tredje mans 
rättsläge, då ett bolagsstämmobeslut ej rättsligt berör tredje man. På grund av 
detta finns ingen klanderrätt vid sådana avtal.61

Är det så att ett stämmobeslut på ett felaktigt sätt tillkommit i strid mot reglerna i 
ABL angående bolagsordning, årsredovisning eller associationsrättsliga principer 
betraktas stämmobeslutet aktiebolagsrättsligt som klanderbart (kan angripas) eller 
som en nullitet (icke existerande).

  

62

”1. Beslutet är sådant att det inte kan fattas ens med samtliga aktieägares samtycke. 2. Samtycke 
till beslut krävs av samtliga eller vissa aktieägare och något sådant samtycke inte har getts. 3. 

 Om stämmobeslutet är angripligt, kan det 
enligt 7:51§ 1 st ABL genom klandertalan åsidosättas inom tre månader från 
dagen då beslutet fattades. Är stämmobeslutet en nullitet enligt 7:51§ 2 st ABL 
kan det klandras under en längre tid. Ett stämmobeslut är en nullitet om: 

                                                 
53 Bergström m. fl. sid 170 
54 Bergström m. fl. sid 160 och Nial sid 22 
55 Åhman sid 742 
56 Ibid sid 171 
57 Nial sid 107 
58 Ibid sid 104 
59 Nial sid 104 
60 Ibid sid 43 
61 Ibid sid 43 
62 Stattin m. fl. sid 35 
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Kallelse till bolagsstämman inte har skett eller de bestämmelser om kallelse som gäller för bolaget 
i väsentliga delar inte har följts.”63

Aktieägaravtalet har i förhållande till aktiebolaget ingen relevans. Ett 
aktieägaravtal är aktiebolagsrättsligt en nullitet. Med detta menas att om en 
bolagsman röstar i strid mot aktieägaravtalet på en bolagsstämma är det 
stämmobeslutet fullt bolagsrättsligt giltigt och beslutet kan inte klandras på den 
grunden.

  

64 Det finns inga aktiebolagsrättsliga remedier för de fall, en bolagsman 
agerar mot ett aktieägaravtal.65 Om däremot röstningen skett på ett sådant sätt att 
det enligt civilrättsliga regler gör en rättshandling ogiltig, då är beslutet 
klanderbart enligt Nial.66

Det går dock inte att klandra alla bolagsstämmobeslut. En fråga som några 
författare

 

67 ställer sig är om aktiebolagsrättsligt giltiga beslut, förenliga med lag 
eller bolagsordning men som strider mot aktieägaravtalets bestämmelser, kan 
angripas av de andra parterna i avtalet. Med resultatet att en domstol, med avtalet 
som rättsgrund, kan få det annars giltiga beslutet at förklaras ogiltigt. Det 
förekommer ingen auktoritativ svensk rättspraxis till ledning för bedömningen av 
ett aktieägaravtals eventuella aktiebolagsrättsliga verkan.68 Bergström hänvisar till 
ett rättsfall där en säljare av aktier under sin återstående livstid förbehållit sig 
rösträtten för aktierna. När köparen av aktierna inte röstade som säljaren ville 
vände sig denna till domstol. HD anförde att förbehållet var ogiltigt i förhållande 
till bolaget enligt odelbarhetsprincipen i svensk aktiebolagsrätt.69 Det går med 
andra ord inte att dela en aktie i olika delar och få en bindande verkan gentemot 
bolaget. Dock berör fallet överhuvudtaget inte frågan om eventuella icke 
aktiebolagsrättsliga verkningar eller avtalade överlåtelserestriktioner.70 Roos 
antyder att avtalsklausuler inte kan användas som grund för klandertalan enligt 
ABL. Detta beror på att ett enkelt bolag inte har någon rättspersonlighet.71

Som nämnts i tidigare stycken torde det vara så att det inte går att klandra ett brott 
mot aktieägaravtal enligt ABL, eftersom att avtal mellan aktieägare ej är 
aktiebolagsrättsligt relevant. Enligt Roos grundar det sig på två rättsliga normer, 
det ena är det bolagsrättsliga och det andra är det obligationsrättsliga.

  

72 På det 
bolagsrättsliga planet finns alla de rättsregler som gäller för aktiebolag och 
bolagsordningen. Röstbindningsavtal ingår inte i det bolagsrättsliga området utan 
faller utanför detta.73

                                                 
63 Stattin m. fl. sid 35 

 Visserligen berör röstbindningsavtalen de bolagsrättsliga 
röstreglerna men avtalets bindning ligger på det obligationsrättsliga planet. På det 
bolagsrättsliga planet ligger klanderregeln och den kan bara användas vid 
bolagsrättslig tvist skriver Roos. Utfallet av detta blir om ett aktieägaravtal 

64 Ibid sid 27 
65 Nial sid 20 
66 Ibid sid 13 
67 Bergström m. fl. sid 162,  Stattin m. fl. sid 27 och Roos sid 332 
68 Bergström m. fl. sid 163 
69 Ibid sid 163 
70 Bergström m. fl. sid 163 
71 Roos sid 332 
72 Ibid sid 343 
73 Ibid sid 344 
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överskrids vid röstning på en bolagsstämma kan det beslutet inte klandras enligt 
ABL. Detta har framkommit i ett tyskt avgörande:74

Ett stämmobeslut om ett bolags likvidation kritiserades av en aktieägare som 
frånkänts rösträtt. Om aktieägarens röster hade inräknats, så hade 
likvidationsbeslutet ej kunnat komma till stånd. Enligt stämmoprotokollet hade 
vederbörande aktier ej ansetts medföra rösträtt, eftersom det belopp för vilket de 
tecknats inte tillfullo hade inbetalats. Då detta argument visade sig sakna stöd i 
lag, opponerade sig bolaget i klanderprocessen bl.a. att röstning av den 
aktieägare mot vilken likvidation stred mot aktieägaravtalet, i vilket aktieägaren 
förpliktat sig att rösta enligt anvisningar av bolagets styrelse. Domstolen uttalade 
i domen, att en förpliktelse att rösta på visst sätt är icke rättsligt bindande. 
Domstolen förklarade likvidationsbeslutet upphävt.

 

75

Roos skriver också i sin bok om ett annat vanligt sätt att resonera kring klander.

 
76 

Detta grundar sig på att avtal endast binder parterna och inte tredje man. Detta är 
en vanlig avtalsrättslig grundsats, men det är ändå av intresse. Roos hänvisar till 
ett schweiziskt rättsfall:77

År 1930 slöt A, B, C och D ett avtal i samband med att familjeföretaget K & C: o 
ombildades till ett aktiebolag. Det bestämdes i avtalet, att de för handelsbolag 
gällande grundsatserna skulle tillämpas mellan de fyra aktieägarna i det 
nybildade aktiebolaget. D lämnade så småningom aktiebolaget. D:s aktier blev 
därvid inlösta av bolaget. År 1944 avled C och hans son E inträdde i företaget.  

 

Dåvarande år anpassades bolagsordningen efter nya aktiebolagsrättsliga 
bestämmelser. Därvid slöt A, B och E ett nytt avtal för att behålla karaktären av 
familjebolag hos AB K & C: o. Det fastslogs i avtalet att vissa specificerade 
viktiga beslut skulle kräva samstämmighet. 

Med tiden uppstod oenigheter mellan A och hans medaktieägare. Dessa 
resulterade i att A, med B:s och E:s röster, vid en stämma 1947 avsattes från sin 
tjänst som teknisk direktör i bolaget och uteslöts ur styrelsen. A instämde bolaget 
till domstol och menade, att detta stämmobeslut skulle upphävas eftersom det 
stred mot aktieägarnas lojalitetsplikt samt mot avtalen från 1930 och 1944, varav 
det senare enligt A:s yrkan blott var ett tillägg till det förra.  

Obergericht fann ej styrkt att beslutet innebar ett brott mot aktieägarnas 
lojalitetsplikt. Underrättens domslut fastställdes. Käranden fullföljde talan i 
Bundesgericht, som fastställde den överklagande domen.  

Av rättsfallet framgår det att när bolaget inte berörs utav avtalet, även om 
röstbindningsavtalet har överträtts, är röstningen riktigt utförd i förhållande till 
bolaget och därför kan beslutet inte klandras.78

 

 

                                                 
74 Roos sid 344, RGZ 119 s. 386 
75 Roos sid 344 
76 Ibid sid 345 
77 Roos sid 346, AGV 1950 s.54 
78 Roos sid 346 
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I 1848 års lag nämns inte någon klanderregel. Den första klanderregeln kom till i 
1895 års ABL 39§. Det går alltså att läsa redan till förarbetena till ABL årgång 
1895 att klanderreglerna inte har något intresse för de som står i ett 
avtalsförhållande till bolaget.79

De flesta rättssystem har särskilda bestämmelser om klandertalan, i svensk rätt 
återfinns numera klanderreglerna i 7:50–52§ ABL, som lyder:  

 Klanderreglerna avser således bara bolagsmännen 
och bolagsorganisationen. 

”Om ett bolagsstämmobeslut inte har kommit till i behörig ordning eller på annat sätt strider mot 
denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen, får aktieägare, styrelsen, en 
styrelseledamot eller den VDen föra talan mot bolaget vid allmän domstol om att beslutet skall 
upphävas eller ändras.”(7:50§) 

I 7:50§ ABL finns angivet vilka beslut av bolagsstämman som kan upphävas efter 
klandertalan vid domstol. Av detta kan utläsas att flera typer av normer måste 
efterlevas när beslut tas för att stämmobeslut skall kunna bestå.80

I 7:50§ ABL finns som nämns ovan regeln om att föra talan mot ett 
bolagsstämmobeslut. I den nämnda paragrafen finns uttrycket i ”strid mot denna 
lag”. Med detta uttryck åsyftar paragrafen de lagregler som enligt rådande 
principer utfylles och tolkas genom rättspraxis.

 Till exempel 
måste ABL:s regler och bolagsordningens bestämmelser iakttagas. 
Bestämmelsernas kännetecken brukar vara att klandertalan endast kan föras av 
aktieägare eller styrelse, att klandertalan måste väckas inom viss tid för att vara 
gällande och att bifallande domar gäller alla aktieägare, inte bara de som har 
klandrat. 

81 Med detta menas hela det 
aktiebolagsrättsliga regelsystemet som lagens omfattning begränsar.82

”Stämman i ett aktiebolag beslutar om en lagstridig åtgärd som bolaget ämnar företaga i sin 
egenskap av aktieägare i ett annat bolag”.  

 Trots detta 
kan inte alla beslut som strider mot aktiebolagsrätten angripas. Roos ger ett 
exempel:  

Även om detta beslut strider mot ABL, kan det ändå inte klandras med framgång, 
därför att beslutet inte kommer i konflikt med det beslutfattande bolaget.83 Roos 
tar även upp en annan synpunkt som gör att enligt honom uttrycket ”i strid mot 
denna lag” är en aning missledande. Detta för att frågor kan uppkomma i ett 
klandermål som måste bedömas utifrån andra områden av civilrätten. Roos 
konstaterar att föreskrifterna i ett aktieägaravtal inte kan räcka för att föra en 
klandertalan via uttrycket ”i strid mot denna lag”.84

I 1895 års ABL kunde ett beslut klandras om beslutet inte tillkommit ”i behörig 
ordning” eller eljest i strid mot lag eller författning eller mot bolagsordningen.

  

85

                                                 
79 Roos sid 335 

 
Som jag nämnt i tidigare stycken, kan inte ett aktieägaravtals röstbindning 

80 Ibid sid 333 
81 Ibid sid 333 
82 Ibid sid 334 
83 Ibid sid 334 
84 Roos sid 334 
85 Nial sid 20 
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inordnas under rekvisitet ”i strid mot denna lag”. Däremot skrivs det i 7:50§ ABL 
att ett bolagsstämmobeslut skall komma till i behörig ordning. Kan röstning i strid 
mot ett röstbindningsavtal tänkas icke ha tillkommit i ”behörig ordning?”86 Ett 
aktieägareavtal klassificeras, som tidigare nämnts, som ett enkelt bolag. Lagen om 
handelsbolag och enkla bolag (BL) innehåller ingen motsvarande paragraf till 
ABL:s  klanderregler att bolagsstämmobeslut som inte tillkommit ”i behörig 
ordning” eller eljest är rättstridligt. Vid vissa undantag kan beslutet bli giltigt om 
det klandras inom viss tid till domstol.87 I handelsbolag kan ett dylikt beslut bli 
giltigt, om de bolagsmän som inte deltog vid fastställandet av beslutet i efterhand 
samtycker till beslutet.88

Ett beslut som fattas får inte skapa en otillbörlig fördel åt någon. Det finns tre 
olika typer av beslut som är ägnade att skapa en otillbörlig fördel åt någon. 

  

89

Det första beslutet är att det skapas en otillbörlig fördel åt någon bolaget 
utomstående, till nackdel för bolaget. Det andra är att skapa en otillbörlig fördel 
för en aktieägare, till nackdel för bolaget och det tredje beslutet är ägnad att skapa 
en otillbörlig fördel åt en aktieägare, till nackdel för annan aktieägare. Det är den 
tredje beslutsvarianten som är av intresse och mer komplicerad. Det beslutet ger, 
som sagts ovan, en otillbörlig fördel för en aktieägare, en nackdel för en annan 
aktieägare, men ur bolagets synvinkel är beslutet neutralt.

  

90 Med detta menas att 
beslutet måste sakna ekonomiska implikationer för bolaget, men ändå innebära en 
otillbörlig fördel för någon aktieägare för att kunna omfattas av lagregeln.91  
Reglerna om otillbörlig fördel regleras i generalklausulen 7:47§ ABL 
”Bolagsstämman får inte fatta ett beslut som är ägnat att ge en otillbörlig fördel 
år en aktieägare eller någon annan till nackdel för bolaget eller någon annan 
aktieägare.” Ett beslut kan, trots att det uppfyller kraven för beslutsfattande på 
bolagsstämma, vara otillåtet därför att det är otillbörligt. Detta på grund av att 
beslut icke får vara ägnat att ge någon en otillbörlig fördel, till nackdel för bolaget 
eller annan aktieägare.92 Bergström skriver att rekvisitet ”ägnat att”, innebär att de 
otillbörliga effekterna av ett beslut inte behöver realiseras.93 Det är således 
beslutets innehållsenliga tendens, snarare än det faktiska utfallet som är avgörande 
för beslutets klanderbarhet. Det går alltså att klandra beslut innan de genomförs 
eller förverkligas.94

Bestämmelsen i 7:47§ ABL innebär att det kritiserade beslutet skall ge någon 
aktieägare en otillbörlig fördel samt, att den otillbörliga fördelen som en 
aktieägare får genom beslutet, skall vara till nackdel för någon annan aktieägare.

  

95

                                                 
86 Roos sid 335 

 
Ett beslut som bereder en otillbörlig fördel för någon får en bolagsstämma inte 

87 Hemström m. fl. sid 127 
88 Ibid sid 128 
89 Bergström m. fl. sid 149 och Nerep m. fl. sid 492 
90 Ibid sid 149 och Ibid sid 492 
91 Ibid sid 149 och Ibid sid 492 
92 Bergström m. fl. sid 148 
93 Bergström m. fl. sid 148 och Nerep m. fl. sid 498 
94 Ibid sid 148 och Ibid sid 498 
95 Bergström m. fl. sid 149 
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besluta om. Meningen med denna del av generalklausulen ligger i bevisbörde-
hänseende.96 Den aktieägare som klandrar ett bolagsstämmobeslut under 
åberopande av att beslutet i fråga strider mot generalklausulen, behöver inte 
bevisa att någon otillbörlig fördel faktiskt uppkommit. Det räcker att bevisa att 
beslutet är ägnat att ge någon en otillbörlig fördel.97 Vid överträdelse av 
generalklausulen 7:47§ ABL kan ett bolagsstämmobeslut förklaras ogiltigt efter 
klandertalan enligt 7:50§ ABL.98

Det råder samma åsikt i den samlade litteraturen, beslut som fattas på en 
bolagsstämma kan endast klandras till allmän domstol och förklaras ogiltigt om 
beslutet inte tillkommit ”i behörig ordning” eller om det strider mot ABL eller 
bolagsordningen. Föreskrifterna i ett aktieägaravtal kan inte heller räcka för att 
föra en klandertalan via uttrycket ”i strid mot denna lag”. I sådana beslut som 
strider mot ABL eller bolagsordningen, behöver inte den drabbade visa att 
beslutet är oförmånligt för honom själv eller för bolaget.  En aktieägare har rätt att 
fordra att de gällande normerna för bolaget efterföljs. Om ett beslut är i enlighet 
med ABL eller bolagsordningen har det inte någon betydelse att det fattade 
beslutet strider mot aktieägaravtalet. Det kan sannolikt ändå inte angripas genom 
klandertalan enligt 7:50 ABL.

 För aktieägare som medverkar till det stridande 
beslutet, kan skadeståndsskyldighet komma ifråga enligt kapitel 29 ABL. Mer om 
skadestånd i fråga 3.     

99

Som tidigare nämnts; om ett bolagsstämmobeslut inte har tillkommit ”i behörig 
ordning" eller strider mot ABL eller bolagsordningen, kan bolagsman väcka talan 
mot bolaget om upphävande eller ändring av beslutet. Klandertalan måste av 
bolagsmannen väckas inom tre månader från dagen för beslutet. Gör han inte det 
så är rätten för talan förlorad och beslutet blir gällande 7:51§ ABL.  

    

 

                                                 
96 Andersson m. fl. sid 7:93 
97 Ibid sid 7:93 
98 Andersson m. fl. sid 7:93 och Hemström m. fl. sid 126 
99 Bergström m. fl. sid 160 och 170, Kansmark m. fl. sid 60, Nial sid 22, Roos sid 332 och 334 
och Stattin m. fl. sid 36 





 

4. Skadestånd och Vite 

4.1 Fråga 3: Klandertalan eller ej – har den drabbade parten 
rätt till skadestånd eller vite? 

 

Om röstbindningen i ett aktieägaravtal överensstämmer med innehållet i ABL 
eller bolagsordningen, kan någon part genom klandertalan få ett avtalsbrott 
sanktionerat.100

Till skillnad mot fråga 2 som är en aktiebolagsrättslig fråga är fråga 3 en rent 
kontraktsrättslig fråga. Detta för att inbördes skadeståndsansvar för delägarna 
vilar helt på kontraktsrättslig grund.

 

101

Som tidigare nämnts, räknas ett aktieägaravtal som ett enkelt bolag och regleras i 
BL. I ett enkelt bolag är en bolagsman enligt 4:2§ BL skadeståndsansvarig efter 
vad som följer i 2:14§ BL. Det är dock inte bolaget som är skadeberättigat utan 
den enskilde bolagsmannen eftersom ett enkelt bolag saknar rättspersonlighet.

 Om en delägare genom oaktsam 
överträdelse av bolagsavtalet skadar sin partner ekonomiskt, blir denne 
ersättningsskyldig. 

102

När två eller flera bolagsmän i ett aktieägaravtal förbinder sig att på 
bolagsstämma rösta på ett visst sätt, är de avtalen bindande för parterna i avtalet. 
Den part som bryter mot avtalet gör sig då skyldig till kontraktsbrott.

    

103 Tänkbara 
påföljder som kan tillämpas vid kontraktsbrott mot aktieägaravtal är uppsägning 
av avtalet, vite och skadestånd.104 I 36§ avtalslagen finns de allmänna 
ogiltighetsreglerna och enligt paragrafen skulle ett aktieägaravtals bestämmelser 
kunna ogiltigförklaras eller jämkas.105 Även om ett aktieägaravtal inte innehåller 
några föreskrifter om påföljder vid brott mot avtalet, kan den drabbade parten på 
grund av avtalsbrottet under alla omständigheter få ersättning för den skada parten 
har lidit.106

                                                 
100 Roos sid 333 

 Detta för att de olika bolagsorganen skall agera för bolagets bästa, 
vilket även gäller dem som fattar besluten i bolagsorganen. Detta innebär att VD:n 
och styrelseledamöter har inte bara rätt att fatta beslut enligt sitt fria skön utan de 

101 Sandström sid 73 
102 Lindskog sid 1077, Sandström sid 45 och Svensson sid 172 
103 Hemström m. fl. sid 126 
104 Kansmark m. fl. sid 29 och 92 
105 Ibid sid 29 
106 Kansmark m. fl. sid 92 och Roos sid 373  
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har också en plikt att göra det.107 Denna plikt finns sanktionerad i 29:1§ ABL. I 
paragrafen står det att om VD eller styrelseledamot som när han eller hon fullgör 
sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget eller en aktieägare 
genom överträdelse av denna lag skall han/hon ersätta skadan. Med andra ord kan 
en ledamot bli associationsrättsligt skadeståndsskyldig om han/hon inte agerar för 
bolagets bästa.108

Om man vill erhålla skadestånd för de förluster man har lidit måste bolagsmannen 
föra klandertalan, som nämnts i fråga 2, inom tre månader efter den dag då 
beslutet fattades. Detta för att om ett beslut som skadar bolaget har fattats på 
bolagsstämman kan styrelsen, om ingen klandertalan inkommer inom tre 
månader, verkställa beslutet utan att ådra sig någon skadeståndsskyldighet.

 Detsamma gäller 29:3§ ABL som reglerar aktieägares 
skadeståndsansvar. En aktieägare skall ersätta skada som han eller hon 
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet tillfogar bolaget eller annan aktieägare. Om 
en aktieägare skall kunna väcka skadeståndstalan krävs det att han eller de 
personer som väcker skadeståndstalan representerar minst 1/10 av aktiekapitalet 
enligt 29:7§ ABL.  

109 En 
styrelseledamot skall som sagt rösta för bolagets bästa men han har ingen plikt att 
verkställa ett beslut som leder till att han skulle ådraga sig straffansvar.110

Överenskommelser om styrelsens beslutsfattande finns i stort sett i alla 
aktieägaravtal. Dessa beslutsregler är obligationsrättsligt sanktionerade för de som 
bryter mot aktieägaravtalet genom skadestånd eller vitesklausuler. Beslutsregler 
och sanktionsregler av detta slag kan komma i konflikt med VD:ns eller 
styrelseledamotens plikt att handla för bolagets bästa.

    

111

”Antag att aktieägaravtalet innehåller en regel som säger att ett visst avtal skall 
ingås och att parterna i avtalet förbinder sig att tillse att så sker vid äventyr av 
vite. Styrelsen finner samtidigt att det bästa för bolaget är att avtalet inte ingås. 
Styrelsen fattar därför beslut att inte ingå det aktuella avtalet.” 

 Ett exempel på det ovan 
nämnda: 

Denna problematik löses på två sätt beroende på rådande förutsättningar:112

• Det första fallet är om en styrelseledamot har utsetts av en aktieägare som 
är bunden av ett aktieägaravtals beslutsregler, där styrelseledamoten röstar 
mot avtalet och styrelsen inte väljer att ingå avtal. Om styrelseledamoten 
för att få avtalet att ingås inte har förmått att uppfylla sitt åtagande blir han 
då skyldig att utbetala det avtalade vitet.

 

113 Däremot torde 
styrelseledamoten gå fri från aktiebolagsrättsliga sanktioner, då han enligt 
den aktiebolagsrättsliga plikten agerat för bolagets bästa.114

 
 

                                                 
107 Stattin m. fl. sid 42 
108 Ibid sid 42 
109 Nial sid 78 
110 Ibid sid 72 
111 Stattin m. fl. sid 43 
112 Ibid sid 44 
113 Ibid sid 44 
114 Ibid sid 42 
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• Det andra fallet kan bli mer komplicerat då styrelseledamoten och 
aktieägaren, som är med i aktieägaravtalet, är samma person. Fallet blir 
komplicerat för att, om personen i fråga, bryter mot aktieägaravtalet kan 
vite utfalla samtidigt som, om personen i fråga, röstar mot bolagets 
intresse då skadestånd kan utfalla.115

 

 Det spelar med andra ord ingen roll 
hur personen som är både aktieägare och styrelseledamot agerar eftersom 
han hur som helst står inför en form av sanktion i ett sådant fall. 

Ibland ifrågasätts om förpliktelser enligt avtalet i ett sådant fall, med hänvisning 
till fall nummer två ovan, skulle falla bort med motiveringen att det rör sig om ett 
rättsstridligt avtal, vilka inte skall upprätthållas. Stattin menar dock att det är en 
tveksam slutsats116. Han anser att stödet är för dåligt i gällande rätt. Ett 
aktieägaravtal som slår fast beslutsregler kan knappast anses strida mot goda 
seder. Det är tvärtom tillåtet att avtala om att verka för beslut med visst innehåll i 
bolaget. En annan möjlig utväg skulle, enligt Stattin117, kunna vara att 
aktieägaren/styrelseledamoten gör gällande att avtalet skall jämkas. 
Avtalsvillkoret som just avviker från en tvingande lagbestämmelse, torde vara 
grunden för jämkning av ett aktieägaravtal som pålägger styrelseledamot tillika 
avtalspart att handla på visst sätt. I detta fall kan jämkning enligt 36§ AvtL 
tillgripas för att undanröja oskäligheten.118

Ett aktieägaravtal innebär inte aktiebolagsrättslig bundenhet enligt svensk rätt. I 
och med detta är en styrelseledamot inte bunden av bestämmelser i ett 
aktieägaravtal i sin egenskap av organföreträdare i aktiebolagsrättslig 
hänseende

    

119 och detta gäller även om styrelseledamoten är part i ett 
aktieägaravtal. Enligt ABL skall styrelsen agera för bolagets bästa. Enskilda 
aktieägares intresse får inte, om det strider mot aktieägarnas gemensamma 
intresse, beaktas.120 Om alla aktieägare är parter i ett aktieägaravtal, kan VD:n 
eller styrelsen fatta beslut i enlighet med avtalet, även om beslutet som skulle 
fattats blivit ett annat om inte avtalet influerat beslutsfattandet.121 När ett beslut 
fattats, som styrts av bestämmelser i ett aktieägaravtal, kan det aldrig uteslutas att 
en aktieägare har invändningar mot beslutet. Aktieägaren kan då åberopa 
jävsbestämmelsen som grund för skadestånd.122

I de fall där en person dömts för att inte ha röstat i enlighet med ett aktieägaravtal, 
har i tysk rättspraxis

 

123

Ett GMBH bildades av fyra personer för att driva en läderfabrik. På samma gång 
gjordes också ett särskilt avtal avseende delägarnas inbördes förhållanden och 
deras förhållanden till bolaget. Avtalet rörde bl.a. leveranser och lån till bolaget 

 käranden hänvisats till fastställelsetalan eller 
skadeståndstalan. 

                                                 
115 Stattin m. fl. sid 44 
116 Ibid sid 44 
117 Ibid sid 44 
118 Ibid sid 45 
119 Bergström m. fl. sid 165 
120 Ibid sid 165 
121 Ibid sid 165 
122 Ibid sid 165 
123 Roos sid 368, RGZ 112 s. 273 
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samt upplåtelse och försäljning av viss egendom. Efter en tid bestämde tre av 
delägarna på bolagsstämma att ej vidare använda avtalets bestämmelser mot den 
fjärde delägaren X. Under åberopande av att uppsägningen var ogiltig, väckte X 
talan vid LG samt yrkade domstolens förklaring att avtalet fortfarande bestod. I 
OLG preciserade käranden sitt yrkande till att domstolen skulle; 1. Bestämma att 
avtalet var gällande och att medbolagsmännen var förpliktade att vid stämmor i 
bolaget utföra sin rösträtt i enlighet härmed 2. Beordra svarandena att på en 
bolagsstämma, som omgående skulle utsättas att äga rum, i enlighet med avtalet 
avgiva sina röster på visst fastställt vis. 

Talan ogillades i de lägre instanserna med grund att avtalets stadganden icke var 
gällande annat än om de intagits i bolagsordningen. Överinstansen kom i detta 
avseende till en annan konklusion än underinstanserna och klargjorde avtalet 
giltigt; målet återförvisades i denna del. Överinstansen uttalade dock, att 
verkställighet av yrkande är utesluten.124

En skadeståndsklausul i ett aktieägaravtal kan se ut som följer:  

  

Därest delägare skulle bryta mot detta avtal skall den felande utgiva ett skadestånd av 50000 kr 
att fördelas mellan de övriga delägarna i proportion till vars och ens innehav av i aktieägaravtalet 
bundna aktier.125

Skadestånd anses som en föga effektiv påföljd vid brott mot aktieägaravtal.

 

126 En 
svårighet som kan uppstå är att avgöra hur stort skadeståndets storlek skall 
vara.127 Till exempel om en aktieägare säljer sina aktier drabbas övriga aktieägare 
inte av någon omedelbar bestämbar skada, även om bolagsförhållandet som 
sådant skadas.128 På samma sätt torde det enligt Stattin förhålla sig vid fördelning 
och val av positioner i bolaget.129

Roos nämner ett rättsfall som tar upp problemet med att bevisa skadans storlek i 
samband med aktieägaravtal. Rättsfallet är NJA 1942 s. 627: 

 

 ”G och H hade träffat avtal om vänskapligt samarbete i ett planerat aktiebolag. G yrkade 
skadestånd av H på grund av avtalsbrott. RR yttrade i dom som sedermera fastställdes av HovR 
och HD: genom att, på sätt ovan angivits föranleda bolagets trädande i likvidation måste H 
visserligen anses hava brutit det mellan parterna träffade avtalet, men G har icke mot H 
bestridande och vad till stöd därför förekommit förmått styrka att eller i vad mån G genom 
kontraktsbrottet tillskyndats skada”.130

I kontraktsförhållanden omfattar ett vanligt skadestånd endast kompensation av 
rent ekonomisk natur.

 

131

                                                 
124 Roos sid 368 

 I 35:5§ RB finns bevisregeln, vilken menar att ifall det är 
svårt att fastställa en skadas storlek har en domstol rätt att göra en 
skälighetsuppskattning om skadans storlek. Tack vare ovan nämnda synpunkter 
angående svårigheten att avgöra skadeståndets storlek, tycker flera författare att 

125 Roos sid 94 
126 Kansmark m. fl. sid 92, Nial sid 81, Roos sid 374 och Stattin m. fl. sid 59  
127 Kansmark m. fl. sid 92, Nial sid 80 och Roos sid 373 
128 Stattin m. fl. sid 59 
129 Ibid sid 59 
130 Roos sid 374  
131 Ibid sid 374 
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skadestånd oftast inte är någon lämplig sanktion vid brott mot ett 
aktieägaravtal.132

Som nämnts tidigare kan det vara svårt att avgöra ett skadestånds storlek. Parterna 
som ingått ett aktieägaravtal väljer ofta att istället införa vitesklausuler i avtalet.

  

133 
I en vitesklausul kan parterna föreskriva att ett skäligt vitesbelopp skall utfalla vid 
avtalsbrott. Om storleken på skadan inte kan fastställas skall ett visst förutbestämt 
belopp utgå till den drabbade parten.134

Vitesklausuler i ett aktieägaravtal kan se ut som följer: 

  

”Aktieägaravtalsmedlem, som bryter mot sina förpliktelser enligt detta avtal är förfallen till ett 
vite av halva nominella beloppet av sina till konsortiet anslutna aktier eller det lägre belopp, som 
aktieägaravtalet kan föreskriva. Vitet tillfaller de i avtalsbrottet icke deltagande 
aktieägaravtalsmedlemmarna i mån av delaktighet i aktieägaravtalet”.135

”Därest delägare skulle bryta mot detta avtal skall den felande utgiva ett skadestånd av 50000 
kronor att fördelas mellan de övriga delägarna i proportion till vars och ens innehav av i 
aktieägaravtalets bundna aktier”.

  

136

Dock är det inte lämpligt att ha en vitesklausul i ett aktieägaravtal vid alla 
tillfällen. 

   

En vitesklausul fyller nämligen ingen funktion om parterna som ingått avtalet inte 
har någon möjlighet att erlägga vitet. Det är viktigt att parterna är medvetna om 
att de skall ställa viss säkerhet på vite och skadestånd.137

Bergström tar upp ett problematiskt fall som kan uppstå om avtalet innehåller en 
vitesklausul där vitesbeloppet är fastställt till värdet av vardera parts aktieinnehav, 
och att aktierna skall pantsättas enligt krav i avtalet som garanti för avtalets rätta 
fullgörelse.

 Den vanligaste 
pantsäkerheten är parternas aktieinnehav.  

138 Konsekvensen av detta torde enligt Bergström bli att aktieägaren 
som har begått ett avtalsbrott kommer att förlora sin ställning som aktieägare.139 
Avtalsbestämmelse av sådant slag kan göras till föremål för prövning enligt 36§ 
AvtL med följd att avtalsbestämmelsen jämkas eller helt lämnas utan avseende. 
Genom detta slår Bergström fast att det med säkerhet inte är varje avtalsbrott som 
kan leda till den avtalade rättsföljden.140

Trots detta anser flera författare att vite är att föredra i jämförelse med skadestånd 
som en påföljd till brott mot ett aktieägaravtal.

 

141

                                                 
132 Kansmark m. fl. sid 92, Nial sid 83, Roos sid 374 och Stattin m. fl. sid 59 

  

133 Ibid sid 374 
134 Ibid sid 374 
135 Ibid sid 94 
136 Ibid sid 94 
137 Ibid sid 376 
138 Bergström m. fl. sid 166 
139 Bergström m. fl. sid 166 
140 Ibid sid 166 
141 Kansmark m. fl. sid 92, Roos sid 375, Stattin m. fl. sid 60 
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Om bolagsintresset kommer i strid med ett aktieägaravtal och beslut fattas i 
enlighet med bolagsintresset, kan enligt avtalet, inte någon sanktion utkrävas.142 
Skulle avtalet däremot innehåller instruktioner för bolagets VD angående 
bestämmelser om utövande av rösträtt på stämman, är det beslutet giltigt 
oberoende av bolagsintresset eftersom aktieägare kan rösta efter eget tycke vid 
stämman.143 Trots att ett aktieägaravtal innehåller till exempel skadestånd och 
vitesbestämmelser, anser Bergström att det skulle vara osannolikt att ett brott mot 
aktieägaravtal skulle medföra att sanktioner kan utkrävas på förvaltningsnivån,144

                                                 
142 Bergström m. fl. sid 166 

 
alltså om bolagets VD eller ledamot av styrelsen bryter mot avtalet. Som nämnts 
tidigare, skall en ledamot enligt ABL besluta för bolagets bästa. 

143 Ibid sid 166 
144 Ibid sid 166 



 

5. Slutsatser 

I detta avslutande kapitel kommer jag att redovisa mina slutsatser som jag fått 
fram utav teorin kapitlet i uppsatsen. Utifrån dessa slutsatser kommer jag att 
försöka besvara min problemformulering och syftet med arbetet. 

Många aktieägare ingår idag aktieägaravtal. De använder sig av aktieägaravtal för 
att kunna reglera makten i bolaget. I denna uppsats har jag försökt att belysa hur 
det går att lösa tvister som uppkommer i frågor vid lika röstetal. Som tidigare 
nämnts i uppsatsen, klassificeras ett aktieägaravtal som ett enkelt bolag och 
regleras då i lagen om handelsbolag och enkla bolag (BL).  

Vid lika röstetal, är det som framkommit i teoriavsnittet, viktigt att reglera vilka 
som skall representera styrelsen och vem som skall vara ordförande. Valet av 
ordförande kan göras på olika sätt. Parterna kan ge ut två olika aktieklasser, och 
föreskriva i bolagsordningen att en styrelseledamot måste väljas inom varje klass. 
Parterna kan även i aktieägaravtalet föreskriva att styrelsen skall bestå av ett udda 
antal ledamöter, och att parterna då skall utse lika antal ledamöter, samt att 
ytterligare en ledamot skall utses gemensamt. Den udda parten skall då verka som 
ordförande. Om parterna inte kan komma överens om detta, bör parterna skriva in 
i aktieägaravtalet att den gemensamt valda ledamoten skall utses av neutral 
instans. Ytterligare ett sätt är att låta ordförandeskapet växla mellan vissa 
intervall, till exempel vartannat år. Genom att växla ordförandeskapet torde 
maktmissbruk parterna emellan minska. Detta för att ifall en part utnyttjar 
ordförandeskapet ett år, är risken stor att den andra parten inför motåtgärder när 
det är dennes tur att styra ordförandeskapet. Ett annat sätt, med likartad effekt som 
tidigare exempel, är att en part utser styrelsens ordförande och den andra parten 
utser VD:n. På detta sätt torde risken för maktmissbruk minska för att VD:n, inom 
sitt kompetensområde, kan balansera den makt som styrelseordföranden kan utöva 
med sin utslagsröst. 

Enligt svensk rätt finns det två möjligheter att lösa tvister vid lika röstetal. I 7:40§ 
ABL regleras andra frågor än val, och vid lika röstetal skall ärendet avgöras 
genom ordförandens utslagsröst. Vid andra frågor än val har aktieägarna, vid lika 
röstetal, möjligheten att avtala bort ordförandens utslagsröst. Avgörandet kan då 
istället ske genom lottning. 7:41§ ABL berör frågor vid val. Dessa frågor skall 
avgöras genom lottdragning. Parterna har enligt7:41§ ABL inte lika stor frihet att 
vid frågor vid lika röstetal avgöra dessa på annat sätt än vad som regleras i 
paragrafen. Den enda möjligheten till att avgöra beslutet på ett annat sätt är att 
genomföra en ny omröstning, vilket i fall vid lika röstetal skulle uppfattas som 
meningslöst då parterna torde rösta likadant som vid tidigare röstning. 
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Dessa två metoder har sina för- och nackdelar. Det kan kännas fel att avgöra ett, 
för bolaget viktigt beslut, genom lottdragning. Det kan vara vanskligt att ge 
styrelseordföranden en utslagsröst, då han eller hon lätt kan ta någon parts sida. 
Skulle oenigheten, parterna emellan, fortsätta kan låsning i bolagets verksamhet 
uppstå. Ett sätt att lösa låsning kan vara att i aktieägaravtalet föreskriva att vid 
oenighet skall frågan lösas av opartisk skiljeman.  

Det har ingen betydelse att aktieägare i aktieägaravtal har avtalsklausuler, det är 
ändå ingen grund för klandertalan enligt ABL. En aktieägare som vill påverka ett 
beslut som fattats, har som enda möjlighet att klandra beslutet enligt 7:50§ ABL. 
Klander mot styrelsebeslut regleras inte i ABL, där regleras endast 
bolagsstämmobeslut. Styrelsebeslut torde ses som ogiltiga i de fall de strider mot 
ABL eller bolagsordningen. Detta gör att styrelsebesluten torde ses som en 
nullitet, alltså icke existerande. Därför går inte styrelsebeslut att klandras. 
Aktieägare som inte är tillfreds med ett styrelsebeslut hänvisas till 
skadeståndstalan. Ett bolagsstämmobeslut kan antingen anses som klanderbart 
eller en nullitet. Är beslutet klanderbart skall klandertalan föras inom tre månader 
från beslutsdatum. Vilka beslut som kan upphävas efter klandertalan vid domstol 
finns angivet i 7:50§ ABL. I paragrafen finns uttrycket ”i strid mot denna lag”, 
vilket författare till litteraturen konstaterar att föreskrifterna i ett aktieägaravtal 
inte räcker till för att kunna föra en klandertalan via uttrycket ”i strid mot denna 
lag”.  I 7:50§ ABL finns även uttrycket ” i behörig ordning”. Har beslutet inte 
tillkommit i behörig ordning kan beslutet klandras till allmän domstol och 
upphävas eller ändras. Beslutet kan även klandras till domstol, och förklaras 
ogiltigt, i de fall beslutet strider mot ABL eller bolagsordningen, detta i enlighet 
med 7:50§ ABL. Om beslutet är i enlighet med ABL eller bolagsordningen har 
det inte någon betydelse att det fattade beslutet strider mot aktieägaravtalet. Det 
kan ändå inte angripas genom klandertalan. 

Om röstbindningen i ett aktieägaravtal överensstämmer med innehållet i ABL 
eller bolagsordningen kan någon part genom klandertalan få ett avtalsbrott 
sanktionerat. Ett aktieägaravtal klassificeras som ett enkelt bolag och regleras i 
BL. I ett enkelt bolag är det inte själva bolaget som är skadeberättigat, utan den 
enskilde bolagsmannen. Detta för att enkla bolag saknar rättspersonlighet. När 
bolagsmän ingår aktieägaravtal är detta bindande för parterna. Den part som 
bryter mot avtalet gör sig skyldig till kontraktsbrott. Tänkbara påföljder som kan 
tillämpas är vite och skadestånd. Om en bolagsman vill erhålla skadestånd för de 
förluster han lidit, måste bolagsmannen föra klandertalan inom tre månader efter 
den dag då beslutet fattades. Förs ingen klandertalan inom tre månader kan 
styrelsen fastställa det beslut som skadar bolagsmannen utan att ådra sig någon 
skadeståndsskyldighet. I den samlade litteraturen anses skadestånd vara en föga 
effektiv påföljd vid brott mot aktieägaravtal. Det kan vara svårt att avgöra 
skadeståndets storlek, framförallt då exempelvis en aktieägare säljer sina aktier 
drabbas övriga aktieägare inte av någon omedelbar bestämbar skada, även om 
bolagsförhållandet som sådant skadas. Ifall det är svårt att fastställa skadans 
storlek, har en domstol rätt att göra en skälighetsuppskattning om skadans storlek. 
Bevisregeln återfinns i 35:5§ RB. Istället för skadestånd kan parterna i 
aktieägaravtalet införa vitesklausuler. Om skadan inte kan fastställas kan parterna 
föreskriva i vitesklausuler att ett skäligt vitesbelopp skall utfalla vid avtalsbrott, 
eller att den drabbade parten skall erhålla ett förutbestämt vitesbelopp. En 
vitesklausul är dock inte lämplig i ett aktieägaravtal vid alla tillfällen, framförallt 
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om någon av parterna som ingått ett aktieägaravtal inte har möjlighet att erlägga 
det förutbestämda beloppet i vitesklausulen. Därför bör parterna använda någon 
form av pantsäkerhet. I den samlade litteraturen föredrar författarna vite jämfört 
med skadestånd som en påföljd till brott mot aktieägaravtal.   
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