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Sammanfattning 
 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur Aktiespararna och Amnesty använder sig av 
årsstämman som ett sätt att påverka beslutsfattandet i företagen.  
 
Intressekonflikten som finns mellan NGO: s och företagen uppmärksammas och 
fokus ligger på samtal mellan dessa två parter under årsstämman. För att lyssna på 
dessa samtal följde vi med NGO: s på fem årsstämmor.  
 
Utifrån observationer och reflektioner från årsstämmorna redogörs den insamlade 
empirin som analysen huvudsakligen grundar sig på. I teoridelen presenterar vi en 
flerfaldig metod som i analysen blir det huvudsakliga verktyget för att förstå 
interaktionen mellan NGO: s och företagsledningen.  
 
Med hjälp av analysen finner vi mönster i hur Aktiespararna och Amnesty väljer att 
agera på årsstämman och reflekterar kring varför årsstämman är betydelsefull för 
dessa NGO: s. 
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1. Inledning 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Inledningsvis vill vi presentera uppsatsens bakgrund samt den problemformulering vi har 
valt att behandla. Detta för att lättare förstå vårt metodval och hur vi slutligen besvarar 
uppsatsens frågeställningar. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Varje stort ekonomiskt tankesystem är en föreställning om samhället som helhet, 
dess institutionella organisering, dess mål och den plats som det tilldelar individen, 
institutionerna och staten.1 Kapitalismen är det rådande ekonomiska systemet i de 
flesta västerländska samhällen. Ekonomisk tillväxt anses med rätta vara det 
västerländska industrisamhällets kännetecken. Industriländerna har lyckats skapa 
ekonomisk tillväxt, som har möjliggjort en levnadsstandard för alla som ligger 
skyhögt över den i icke industrialiserade världen.2 Kapitalismens huvudregel är att 
alla individer ska ha full frihet att fatta sina egna beslut med fri tillgång på full 
information. Detta ideal styr de enskilda aktörerna och även t.ex. de politiska 
besluten. Utvecklingen under de senaste 300 åren har influerat och format den 
statliga strukturen och den maktfördelning som vi idag lever i och är en av 
grundpelarna för det marknadsekonomiska synsättet.  
 
I den företagsekonomiska världen har det med tiden skapats flera institutionella 
organ som intar olika roller i den kapitalistiska levnadsordningen. Årsstämma är en 
vedertagen term inom företagsekonomin och är ett av de typiska ord som ofta 
förknippas med kapitalismen. Den är lagstadgad och är därmed ett obligatoriskt 
möte som alla börsnoterade företag måste ha. En årsstämma är det högsta beslutande 
organet i ett aktiebolag och den utgörs av aktieägarna och hålls normalt en gång om 
året. Ledningen och ägarna får då möjlighet att träffas och gemensamt ta beslut. 
Genom att aktieägarna får tillgång till information och möjlighet att själva delta i att 
ta beslut har man i det kapitalistiska systemet skapat förutsättningar för ett rättvist 
samhälle.  
 
En av orsakerna till att årsstämman finns är den splittring som har skett av ledningen 
och ägarna i företagen. Det centrala i ägarstyrningsfrågor är problematiken som 
uppkommer då ledningen inte handlar i enlighet med det som anses vara företagets 
intressen. Genom att säkerställa kontroll och god insyn ökar förtroendet för styrelsen 
och företagsledningen.  
 
Årsstämmans huvuduppgift är att utse bolagets styrelse. På själva stämman 
redovisas resultatet för föregående år och ägarna tar ställning om de ska ge 
                                                
1 Duboeuf Francoise, Ekonomisk teori. En introduktion. (2004), s. 11 
2 Gunnar Eliasson, Produktivitet, vinster och ekonomisk välfärd (1991), s. 31 
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ansvarsfrihet för sittande styrelse samt utser en ny framtida styrelse för bolaget. 
Årsstämman har ett flertal ytterligare beslut att fatta. Övriga frågor som tas upp är 
bl.a. löner, utdelning, val av revisorer samt incitamentsprogram för styrelse och 
företagsledning. Årsstämman liknar en slags demokrati där alla ägare är välkomna 
att rösta och samtala om dessa frågor. Det innebär att allt ifrån storägare, statliga 
fonder, svenska ägarfamiljer, stiftelser, investmentbolag och försäkrings eller 
pensionsfonder till ägare av endast en aktie träffas på årsstämman och fattar beslut 
om företagets historia och framtid. Årsstämman kan även utnyttjas som ett forum för 
aktuella och betydelsefulla frågor som inte har någon direkt anknytning till 
vinstmaximering eller finansiell värdeökning men är av stor betydelse för 
utvecklingen i samhället. Dessa frågor brukar vanligtvis ställas av olika NGO: s. FN 
definierar NGO som en icke vinstdrivande organisation där en frivillig grupp av 
människor med likadana intressen organiserar sig på lokal, statlig och internationell 
nivå.  De utför många humana insatser, vidarebefordrar medborgarnas åsikter och 
intressen till regering, företagsledning och till massmedia.3 
 
Den allt större betydelse som NGO: s har idag är ett resultat av en intensiv 
utveckling under de senaste tjugo åren. De har fått större betydelse och mer makt. De 
flesta NGO: s arbetar för att påverka samhället globalt och deras styrka har visat sig i 
en rad politiska debatter och de har drivit igenom många förändringar i 
ägarstyrningsfrågor för olika företag.4 
 
NGO: s använder sig av olika sätt för att få företag och andra inflytelserika parter till 
att frambringa ett större socialt ansvar i samhället. Ett av dessa sätt är att besöka 
årsstämmor. Det är ett sätt för dem att visa upp sina mål och visioner och få företag 
att ta hänsyn till de aktuella frågor de ställer på årsstämman. Då årsstämman främst 
är till för att aktieägare och ledning ska kunna träffas kan NGO: s agerande på 
stämman ses som ett störande inlägg, troligtvis för att NGO: s frågor oftast inte är 
föranmälda och finns inte med som en del av dagordningen. NGO: s inlägg har ingen 
direkt koppling till företagets vinstintresse och det väcker en undran varför de väljer 
årsstämman som ett tillfälle att agera. Årsstämmans syfte är inte att vara ett forum 
för samhällsfrågor. Olika intressen möts på årsstämman och det är därför intressant 
att betrakta hur dialogen mellan företagsledningen och NGO: s framhålls. Hur kan 
NGO: s påverka företag att tänka på samhällsfrågor? Och hur möter företagen NGO: 
s krav? 
 
 
1.2 Problemformulering 
 
Hur utnyttjar NGO: s årsstämmorna som en möjlighet att få inflytande på beslut som 
tas i företaget? Vilken betydelse kan årsstämman ha för dessa organisationer? 
 
 
 
                                                
3 Guay Terrence, Sinclair Graham, Doh Jonathan P., (2004) 
4 Ibid. 
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1.3 Syfte 
 
Årsstämman är ett speciellt tillfälle där samtal uppstår mellan ägare och 
företagsledning där de ömsesidigt försöker påverka varandra. Vi vill undersöka hur 
NGO: s använder årsstämmor för att försöka påverka företag. NGO: s kan som 
aktieägare utnyttja årsstämmor för att få träffa företagsledningen och få möjlighet att 
påverka beslutstagande.  
 
NGO: s innehar en speciell roll då företagsledningen och aktieägarna träffas och 
deras närvarande på årsstämman är inte självklar. De äger aktier som alla andra 
aktieägare men de representerar en organisation som agerar på årsstämman för att 
uppnå delvis andra mål sett från företagets sida. Syftet med studien är således att 
studera hur företagsledningen och NGO: s för ett samtal med varandra under 
stämman. 
 
 
1.4 Aktiespararna 
 
Sveriges Aktiesparares Riksförbund – Aktiespararna – är en oberoende 
intresseorganisation för enskilda personer som sparar eller vill främja sparande i 
marknadsnoterade aktier, aktiefonder och andra aktierelaterade värdepapper. 
Förbundets uppgift är att för medlemmarna skapa bästa möjliga förutsättningar för 
aktiesparande. De ska bevaka sina medlemmars långsiktiga intressen i de företag 
deras medlemmar äger aktier i och öka enskilda aktieägares förtroende för svensk 
aktiemarknad.5  
 
Tyngdpunkten för det svenska ägandet har förskjutits från starka privata 
investerares enskilda ägande till institutionellt ägande. Idag förvaltar svenska och 
utländska institutionella ägare sammanlagt ca. 85% av ägandet i de svenska 
marknadsnoterade bolagen. Hushållen står endast för ca. 15% men ser man till 
andelen av den vuxna befolkningen som äger aktier, direkt eller via aktiefonder, har 
den stigit från 29 till 84% under de senaste 20 åren.6  
 
Konsekvenserna av denna utveckling är genomgripande. Ägarrollen har försvagats i 
och med att ägandet alltmer kommit att uppfattas som enbart en finansiell placering. 
Perspektivet är ofta kortsiktigt, även när det gäller förvaltningen av kapital med 
långsiktig placeringshorisont. Åtskilliga av de institutionella ägarna tar inte samma 
ansvar för bolagen som traditionellt har utmärkt det svenska 
bolagsstyrningskonceptet.  
 
Den försvagade ägarrollen är ett grundläggande problem med vittgående 
konsekvenser. Det är i detta sammanhang viktigt att poängtera att den privata 
äganderätten aldrig ska betraktas som uteslutande rättigheter. Mångfald av ägare på 
den svenska aktiemarknaden med olika bakgrund, olika placeringshorisont och 
                                                
5 http://www.aktiespararna.se/has/uploaded/files/050410__forbundets_stadgar.doc, 2006-06-03 
6 http://www.aktiespararna.se/has/uploaded/files/Opinion/agarstyrningspolicy_2006.pdf, 2006-06-03 

http://www.aktiespararna.se/has/uploaded/files/050410__forbundets_stadgar.doc
http://www.aktiespararna.se/has/uploaded/files/Opinion/agarstyrningspolicy_2006.pdf
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riskbenägenhet är positiv i den mån ägarna tar sitt ägaransvar. Ett effektivt 
näringsliv och en fungerande aktiemarknad kräver engagerade och aktiva ägare, 
stora som små. En aktiv och engagerad ägare är öppet involverad i 
nomineringsprocessen till styrelsen och utövar sin rösträtt vid årsstämman. 
Aktiespararna driver utvecklingen för en bättre aktieägarmiljö och har sedan sin start 
arbetat för att förbättra möjligheterna för små aktieägares position i företagen. Den 
enskildes rätt att fritt äga och förfoga över sina aktier är grunden för Aktiespararnas 
verksamhet. Enskilt ägande är en grundpelare i ett fritt demokratiskt samhälle och en 
förutsättning för marknadsekonomin.7  
 
 
1.5 Amnesty 
 
Amnesty är en världsomspännande organisation som arbetar för mänskliga 
rättigheter. De riktar sig till regeringar, mellanstatliga organisationer, väpnade 
politiska grupper, företag och andra enskilda aktörer utan anknytning till staten. 
Organisationen står fri från alla regeringar, politiska ideologier, ekonomiska 
intressen och religioner. Arbetet grundas på noggranna utredningar om brott mot 
dessa rättigheter och internationella konventioner som reglerar rättigheterna. 
Amnesty har fokus på att förhindra och göra slut på grova kränkningar av rätten till 
fysisk och psykisk integritet, åsikts- och yttrandefrihet och av rätten att inte bli 
diskriminerad, inom ramen för sitt främjande av alla mänskliga rättigheter.8 
 
1.5.1 Amnesty Business Group 
 
Amnesty Business Group (ABG) i Sverige är en del av den svenska sektionen av 
Amnesty International. Det är en medlemsorganisation med visionen att inga 
mänskliga rättigheter ska kränkas i världen pga. svenska företags okunskap eller 
ovilja att efterleva de internationellt etablerade människorättsprinciperna. Uppgiften 
är att påverka och utbilda svenska företag att ta sitt ansvar för att respektera, 
försvara och främja mänskliga rättigheter överallt där de verkar. ABG: s styrelse 
består av frivilliga ledamöter och en operativ chef som ansvarar för företagsdialogen. 
Varje år utses ett Advisory Council med 10–15 personer från svenskt näringsliv som 
med sina kunskaper, erfarenheter och kontakter stödjer verksamheten.9 
 
Det finns tre olika aktivistverksamheter inom ABG. Den ena är aktieägargruppen 
som arbetar med årsstämmobevakning och direkt försöker påverka företag att 
implementera MR – policy inom de företag som saknar en sådan. De övriga två 
grupperna arbetar främst med att informera och sammanställa rapporter om de 
aktuella frågorna inom ABG. På grund av det så är inte årsstämman en central 
strategi i Amnestys verksamhet som den är för Aktiespararna.  
 
 

                                                
7 Ibid. 
8 http://net11.amnesty.se/www/om, 2006-06-03 
9 http://www.amnestybusinessrating.se/default.aspx, 2006-06-03 

http://net11.amnesty.se/www/om
http://www.amnestybusinessrating.se/default.aspx
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1.6 Avgränsningar 
 
Undersökningen ger inte en helhetsbild av hur NGO: s agerar och samtalar på 
årsstämman. För att få en heltäckande bild är det av betydelse att även undersöka 
hur företagsledningen förbereder sig inför årsstämman samt hur/om samarbetet 
byggs upp mellan företagsledningen och NGO: s efter årsstämma.  
 
 
1.7 Disposition  
 
Nedan presenteras uppsatsens fortsatta disposition översiktligt: 
 
Kapitel 2 Målet med denna uppsats är att undersöka hur NGO: s agerar på 

årsstämman. I det här kapitlet reflekterar vi över hur vi väljer att närma 
oss den empiriska verkligheten. Vidare presenteras vår egen syn på 
kunskap samt de metoder vi anser är relevanta för studien. 
 

Kapitel 3 Den centrala handlingen på årsstämman är interaktionen som sker 
mellan olika parter.  

 
Interaktion innebär samverkan, samspel och är en process där grupper 
eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra. 
Påverkan kan förmedlas via språk, gester, symboler etc.10 

 
Syftet med den här studien är att undersöka hur NGO: s utnyttjar sin 
ställning på årsstämman för att påverka företag. Påverkan sker främst 
genom att företagsledningen och NGO: s som aktieägare samtalar med 
varandra och tar beslut. Här redogörs för de viktigaste punkterna i den 
teoretiska delen av studien. 

 
Kapitel 4 Datainsamlingar och datasammanställningar är en viktig bas för att 

utföra en vetenskaplig undersökning. Varje forskare strävar att i någon 
mening grunda analyser, tolkningar och slutsatser på empiriska data. 
Empiri är vetenskapliga undersökningar av verkligheten. Empiriska 
erfarenheter är erfarenheter som inte grundar sig på filosofiska 
resonemang eller liknande, utan på verkliga erfarenheter, 
undersökningar och experiment.11  

 
I det här kapitlet tänker vi redogöra för allt material som varit grund för 
vår senare analys. 

 
Kapitel 5 I detta avsnitt kopplas empirin samman med den teoretiska referensram 

som tidigare presenterats. Detta görs med hjälp av 
kommunikationsmodellen.  För att förklara och sammanställa den 

                                                
10 http://www.wikpedia.org, 2006-06-03 
11 http://susning.nu/Empiri, 2006-06-03 

http://www.wikpedia.org
http://susning.nu/Empiri
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slutgiltiga analysen om NGO: s påverkan på årsstämman redogörs här 
för de diskussioner och slutsatser som gjorts under studien. 

 
Kapitel 6 Det har aldrig varit vår avsikt att generalisera fram några slutsatser ur 

våra intervjusvar och ur våra observationer. Det har handlat om 
individuella upplevelseperspektiv och inte om att ge någon heltäckande 
bild av årsstämman. Dock kan man med det i åtanke bilda sig en 
uppfattning om våra reflektioner som årsstämmobevakare. 

 
Kapitel 7 Här redogörs för tankar och frågeställningar som inte hade direkt med 

studiens syfte att göra, men är tänkvärda för vidare forskning i ämnet. 
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2. Metod 
 
___________________________________________________________________________ 

 
Målet med denna uppsats är att undersöka hur NGO: s agerar på årsstämman. I det här 
kapitlet reflekterar vi över hur vi väljer att närma oss den empiriska verkligheten. Vidare 
presenteras vår egen syn på kunskap samt de metoder vi anser är relevanta för studien. 
___________________________________________________________________________   
 
 
2.1 Inledning 
 
I denna studie inriktar vi oss på att framställa och tolka hur NGO: s väljer att påverka 
ägare och företagsledning på årsstämman. NGO: s har ofta en stor acceptans från 
allmänheten och även om de inte är stora aktieägare borde de få en större inverkan 
på årsstämman än de små aktieägarna. I och med att NGO: s inte sysslar med ren 
ekonomisk verksamhet och således inte endast har ekonomiska mål att uppnå är 
NGO: s inte lika lätta att förstå utifrån det marknadsmässiga synsättet. Deras 
prestationer går inte att mäta på samma sätt som för andra organisationer.  
 
Årsstämman i sig är ett socialt fenomen som är full av dold information som behöver 
tydas. Den har både en formell och en informell betydelse som måste tas med då 
man analyserar vad som sker på årsstämman. Den formella betydelsen följer lagens 
definition medan den informella är starkt förknippad med vad man som besökare på 
årsstämman har för syfte med att vara närvarande där.  
 
Vår metod, dvs. att besöka fem årsstämmor tillåter oss inte att dra allmänna 
slutsatser om hur samspelet på årsstämman fungerar. Vårt mål är inte heller att 
komma fram till absoluta sanningar. Vi vill belysa problematiken kring olika 
intresseorganisationers strävan att få sin röst hörd och hur de för det ändamålet 
använder sig av årsstämman. 
 
 
2.2 Val av forskningsmetod 
 
Vi har valt att göra ett intensivstudium av en social företeelse; årsstämman och den 
kommunikation som pågår mellan företagsledningen och NGO: s under 
årsstämman. Vi vill problematisera kring hur språket används och vilken betydelse 
det har för upprättandet av den sociala ordningen på årsstämman. Vi har använt oss 
av semi-strukturerade intervjuer. Med detta menas att forskaren har en lista över 
förhållandevis specifika teman som ska beröras och intervjupersonen har stor frihet 
att utforma svaren på sitt eget sätt.12 
 
 
 
                                                
12 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (2002), s.301 
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2.3 Val av NGO: s  
 
Vi har kontaktat sammanlagt tio NGO: s i Sverige för att få reda på om de har för 
avsikt att besöka årsstämmor under våren 2006. Dessa organisationer är: 
Aktiespararna, Amnesty, Djurens Rätt, Fair Trade, Greenpeace, Miljöförbundet 
Jordens Vänner, Svenska Kyrkan, Svenska Naturskyddsföreningen, SwedWatch 
samt WWF. 

Av Djurens Rätt, SwedWatch och WWF fick vi till svar att i deras strategi ingår inte 
att försöka påverka företag via årsstämmor. Svenska Kyrkan försöker inte heller 
påverka på årsstämmor. Svenska Kyrkan representeras via ombud som förvaltar 
deras investeringar. Ombuden måste dock känna till och följa Svenska Kyrkans 
finanspolicy.13 

Fair Trade och Greenpeace har tidigare år besökt årsstämmor men organisationerna 
kommer inte detta år att göra det. Denna information fick vi utifrån e-post kontakt 
med Fair Trade och via telefonsamtal med en representant från Greenpeace.  

Aktiespararna och Amnesty besöker årsstämmor och vi har fått möjligheten att följa 
med dem på ett antal årsstämmor. Miljöförbundet Jordens Vänner och Svenska 
Naturskyddsföreningen har vi inte fått något svar ifrån. 
 
 
2.4 Tillvägagångssätt 
 
Inför varje årsstämma har vi gjort ett researcharbete om vilka frågor som var aktuella 
för de företag vi skulle besöka. Sekundärt material har vi hittat på respektive NGO: s 
hemsida och i dagspress. Amnesty har sina planer och mål presenterade på 
organisationens webbsida. Det vi kunde finna i dagspress om Amnesty var vad 
organisationen tidigare åstadkommit. Under årsstämmoperioden arbetade 
Aktiespararna väldigt aktivt med att nå ut till allmänheten om sina planer och 
visioner. De är representerade i svensk dagspress men även i utländsk som t.ex. 
Financial Times. 
 
 
2.5 Informationsinsamling 
 
Datakällor kan indelas i primära och sekundära källor. Å ena sidan kan information 
inhämtas från dokument av olika slag som t.ex. böcker, tidningsartiklar, 
forskningsrapporter, årsredovisningar, besöksprotokoll etc. Å andra sidan kan data 
inhämtas från människor. Detta sker vanligen via intervjuer, enkäter och 
observationer. Datainsamling på Internet är på sätt och vis en kombination av 
dokumentkällor och personkällor då information inhämtas från både personer och 
databaser. Vid alla empiriska undersökningar är valet av metoder för datainsamling 

                                                
13 Telefonsamtal med representant från Svenska Kyrkan, 2006-04-10 
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ett viktigt beslut.14 På grund av det anser vi att det är av stor betydelse att redogöra 
för de metoder som använts för att samla in den information som behövts till 
studien.  
 
2.5.1 Primära källor 
 
Det finns olika sätt att utföra observationer. Man skiljer mellan de som är 
strukturerade och de som inte är det. I många praktiska observationssituationer är 
det vanligt att kombinera strukturerad observation med ostrukturerad observation. 
Man observerar sålunda dels vad man från början bestämt sig för att observera, dels 
försöker man vara lyhörd och uppmärksam på sådant som förefaller vara intressant 
eller viktigt, men som man från början inte har tänkt på.15 
 
Genom att ha observerat de företeelser som är centrala i studien har vi samlat 
information som utgör en del av våra primärdata. Observationen har utförts genom 
direkt närvarande på årsstämman. Under de årsstämmor vi besökt har vi studerat 
och antecknat interaktionen mellan representanter för NGO: s och företagsledningen. 
Detta har vi gjort för att kunna reflektera över dess betydelse i uppsatsens analysdel. 
 
Vi har även gjort semi-strukturerade intervjuer. Med detta menas att vi intervjuat 
personer och därmed har vi fått tillgång till ytterligare relevant information. Innan 
intervjuerna ägde rum har vi haft e-post kontakt med representanter för olika  
NGO: s och representanter för företagen vilket också behandlats som primärdata. 
 
2.5.2 Sekundära källor 
 
Informationssamlingen för denna studie har påbörjats genom att studera 
sekundärdata kring nyckelorden NGO och årsstämma, detta för att få en bild av vad 
som tidigare skrivits inom ämnet. För att få så mycket information som möjligt har vi 
via Internet sökt artiklar och studier om ämnet samt information om NGO: s 
verksamhet. Litteraturen som vi hittat har vi haft användning av både för uppsatsens 
struktur och för själva problemformuleringen. Via dagspress har vi följt aktuella 
händelser som haft anknytning till ämnet i fråga. 
 
 
2.6 Källkritik 
 
De källor som data hämtas ifrån kan vara opartiska, medvetet tendensiösa och 
vinklade, ofullständiga etc. När man utnyttjar data är det således viktigt att ha ett 
kritiskt förhållningssätt.16  
 
 

                                                
14 Lundahl Ulf och Skärvad Per-Hugo, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer (1999), s.113 
15 Lundahl Ulf och Skärvad Per-Hugo, (1999), s.126 
16 Lundahl Ulf och Skärvad Per-Hugo, (1999), s.134 
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2.6.1 Primära källor 
 
En av våra primära källor är semi-strukturerade intervjuer där representanter från 
olika NGO: s medverkade. De semi-strukturerade intervjuerna har vi byggt upp på 
så sätt att vi hade huvudpunkter utifrån vilka vi skapade en konversation. Frågor vi 
ställde berörde oftast NGO: s verksamhet på årsstämman och det medför en risk att 
representanterna kunnat bli partiska i sina svar.  
 
2.6.2 Sekundära källor 
 
Vi har sökt litteratur om årsstämmor och NGO: s. Vi har dock inte hittat den mängd 
material vi förväntade oss och den litteratur vi fann var inte direkt förankrad till 
problemformuleringen. I och med att det inte finns så mycket forskning kring det vi 
skrivit om kan vi inte anmärka mycket på sekundära källor. 
  
Detta kan betyda att det här ämnet är något delvis nytt på forskningsfronten och vi 
ser det som något positivt då vi kunnat använda oss av egna förföreställningar för att 
utveckla studien. 
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3. Teoretisk referensram 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Den centrala handlingen på årsstämman är interaktionen som sker mellan olika parter.  
 
Interaktion innebär samverkan, samspel och är en process där grupper eller individer genom 
sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra. Påverkan kan förmedlas via språk, gester, 
symboler etc.17 
 
Syftet med den här studien är att undersöka hur NGO: s utnyttjar sin ställning på 
årsstämman för att påverka företag. Påverkan sker främst genom att företagsledningen och 
NGO: s som aktieägare samtalar med varandra och tar beslut. Här redogörs för de viktigaste 
punkterna i den teoretiska delen av studien. 
__________________________________________________________________________ 
 
 
3.1 Inledning  
 
Forskaren börjar många gånger med ett konkret problem som ställer de 
vetenskapsteoretiska funderingarna i skymundan.18 Så har även denna studie inletts. 
Teoridelen blev aktuell först under arbetets gång och till vår förvåning fanns det inte 
omfattande litteratur kring ämnet. Pga. det har en deduktiv undersökning inte varit 
aktuell. Det motsatta sättet, som benämns induktion innebar svårigheter med tanke 
på de tids - och kunskapsmässiga resurser som krävs för att skapa en teori. Denna 
tankegång ledde till att en flerfaldig metod valdes som teoretisk referensram vilken 
benämns Samtalsanalys. Utifrån samtalsanalysen har senare skapats en 
kommunikationsmodell för analysering av det insamlade materialet. Modellen har 
skapats för att på ett bättre sätt sammanfoga teorin med empirin. 
 
I detta kapitel tas även begrepp som NGO, företag och årsstämma upp eftersom det 
är viktigt för analysen att redogöra vad dessa begrepp står för innan 
kommunikationsmodellen presenteras. 
 
 
3.2 Etnometodologisk samtalsanalys 
 
Språket är grunden till alla samtal och är därmed även grunden till den här 
forskningsinriktningen; samtalsanalysen. Samtalsanalysen skiljer sig från 
språkvetenskaper i vilka man enbart studerar det språkliga framförandet av samspel, 
t.ex. kartläggande av lexikala uttryck. Samtalsanalytiker studerar fenomen som 
liknar dessa språkvetares studieobjekt men ambitionen är en annan. Man studerar 

                                                
17 www.wikpedia.org, 2006-06-03 
18 Johansson Lindfors Maj-Britt, Att utveckla kunskap (1993), s.61 

http://www.wikpedia.org
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det verbala och ickeverbala objekten som aktörerna producerar i varandras närvaro i 
deras egenskap av social interaktion.19 
 
Etnometodologisk samtalsanalys är den korrekta benämningen på studiens 
teoretiska referensram. Ofta kallas den endast för samtalsanalys och därför har även 
vi valt att inte använda den fullständiga benämningen. Namnet kommer ifrån den 
etnometodologiska forskningstraditionen som samtalsanalysen grundar sig på. 
Etnometodologin är trots benämningen inte någon vetenskaplig metodologi, utan 
den handlar om ett studium av de metoder som människor använder i sin vardag för 
att skapa och upprätthålla den sociala ordningen. Etnometodologin har sitt fokus på 
”praktiskt, sunt förnuft - inriktat tänkande” i vardagen och som sådan är den en 
riktning som uppfattar den sociala verkligheten som något som människor får till 
stånd. Den sociala ordningen uppfattas inte som en redan existerande kraft som 
påverkar individernas handlingar utan som något som arbetas fram och skapas 
genom socialt samspel.20 
 
Den etnometodologiska samtalsanalysen utformades av tre doktorander i sociologi 
vid University of California; Harvey Sacks, Gail Jefferson och Emanuel Schegloff. Om 
man söker den etnometodologiska samtalsanalysens idéhistoriska rötter kan man 
urskilja två huvudsakliga inflytanden. Samtalsanalysen influerades, för det första, av 
den fenomenologi som formulerades av filosofen Alfred Schutz (1967) och den 
etnometodologi som utvecklades av sociologen Harold Garfinkel (1967).21 På senare 
år har det inom samtalsanalysen blivit allt vanligare att peka på arvet från en annan 
inflytesrik sociolog: Erving Goffman. Från Goffmans arbeten kommer tankegången 
att social interaktion inte bara är ett medium för att upprätthålla sociala roller (som 
status, ålder, personlighet, kön) utan en social institution i sig, med regler och 
moraliska förpliktelser.22  
 
Den etnometodologiska infallsvinkeln märks tydligt i samtalsanalysen på så vis att 
analysen begränsas på det som faktiskt finns tillgängligt i själva interaktionen. Rent 
konkret innebär det att forskaren inte tar hjälp av yttre sociala och kulturella faktorer 
vid analysen och inte heller sätter upp hypoteser i förväg. Analysen bör alltså endast 
bygga på sådana enheter som deltagarna i interaktionen samtalet själva utnyttjar i 
sina försök att förstå och tolka varandras budskap.23 Istället koncentrerar man sig i 
samtalsanalysen på att söka efter återkommande mönster i ett stort empiriskt 
material och detta vill man göra så förutsättningslöst som möjligt.24 
 
Samtalsanalysen är ett flerfaldigt angreppssätt. Den är delvis en teori, delvis en 
metod för datainsamling och delvis en analysmetod.25 Analysen går ut på att visa 

                                                
19 Leppänen Vesa, (1997) ur: Scheggloff Emanuel, Reflextions on talk and social structure (1991:46) 
20 Leppänen Vesa, Inledning till den etnometodologiska samtalsanalysen (1997) 
21 Leppänen Vesa, Inledning till den etnometodologiska samtalsanalysen (1997), s.11 
22 Norrby Catrin, Samtalsanalys, så gör vi när vi pratar med varandra (1996), s.33 
23 Ibid. 
24 Norrby Catrin, Samtalsanalys, så gör vi när vi pratar med varandra (1996), s.42 
25 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (2002), s.341 
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dels de underliggande strukturer som samtalandet uppvisar i samspelet mellan 
människor, dels hur parterna skapar ordning i detta samspel.26  
 
 
3.3 Några grundläggande redskap i samtalsanalysen   
 
En mycket väsentlig utgångspunkt för samtalsanalysen är att alla samtal har 
struktur. Deltagarna är implicit medvetna om de regler som ligger till grund för 
dessa strukturer.27 Detta är egentligen en ren självklarhet – om samtalet inte hade 
någon sorts bekant eller förväntad struktur skulle vi inte heller känna igen något som 
ett samtal. Inom samtalsanalysen menar man med struktur inte språklig eller 
grammatisk struktur utan snarare en slags organisatorisk struktur.28 
 
På senare år har också tillämpningen av samtalsanalysen i samband med studier av 
samtal i institutionella miljöer ökat, exempelvis i organisationer och vid 
förhandlingar.29 För att kunna upprätthålla god kommunikation i dessa miljöer är 
det vanligt att gemensamma koder följs. Varje social företeelse har ett vedertaget 
regelverk som följs utan att det ifrågasätts. Det är väldigt tydligt att sådana regelverk 
i institutionella omgivningar följs samt skapar och upprätthåller en ordning i den 
sociala företeelsen. Med institutionell interaktion syftar man på aktörernas möten 
med andra aktörer som representerar samhälleliga institutioner utanför vänkretsen.30 
 
Det är omöjligt att på ett enkelt sätt sammanfatta alla de rapporter, artiklar och 
böcker som rubricerar sig som ”etnometodologisk samtalsanalys”.31 Eftersom det är 
olika företrädare som har vidareutvecklat den är det svårt att urskilja vilka 
grundantaganden som samtalsanalysen består av. I litteraturen som har behandlats 
finns dock några grundläggande beståndsdelar som ingår i samtalsanalysen. 
 
3.3.1 Turtagning 
 
Alla har varit med om tillräckligt många samtal för att veta att det finns ett slags 
samtalets trafikregler. Man tänker knappast på hur ordet fördelas mellan 
samtalsdeltagarna så länge som kommunikationen flyter smidigt. Men de flesta har 
också upplevt frustrerande samtal där man tyckt sig förbigången utan att riktigt veta 
varför.32 Turtagningen syftar på hur tilldelning av yttranden sker. Det är en speciellt 
viktig del i samtalsanalysen eftersom den visar på att samtalandet bygger på 
gemensamma koder.33 Samtalsturen är en grundläggande enhet i samtalet. Men 
samtalsturerna existerar inte i isolering utan det är först genom att kombinera dem 
till längre sekvenser som vi får en känsla av att vi deltar i ett samtal.34  
                                                
26 Bryman Alan, (2002) ur: Garfinkel Harold, Studies in ethnomethodology (1967) 
27 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (2002), s.342 
28 Norrby Catrin, Samtalsanalys, så gör vi när vi pratar med varandra (1996), s.38 
29 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (2002), s.346 
30 Leppänen Vesa, Inledning till den etnometodologiska samtalsanalysen (1997), s.59 
31 Leppänen Vesa, Inledning till den etnometodologiska samtalsanalysen (1997), s.9 
32 Norrby Catrin, Samtalsanalys, så gör vi när vi pratar med varandra (1996), s.107 
33 Bryman Alan Samhällsvetenskapliga metoder (2002), s.345 
34 Norrby Catrin, Samtalsanalys, så gör vi när vi pratar med varandra (1996), s.122 



- 17 - 

3.3.2 Hur vi kombinerar samtalsturerna 
 
Här förklaras olika delar från samtalsanalysen och hur dessa delar kombineras för att 
lättare förstå strukturen i samtalsanalysen. 
 
Närhetspar är en grundläggande beståndsdel i samtalsanalysen. Det riktar fokus på 
den väldokumenterade tendensen att vissa aktiviteter i talet inbegriper två med 
varandra förknippade faser. En fråga följs av ett svar, en inbjudan följs av en reaktion 
och en hälsning följs av en hälsning. Den första fasen leder praktiskt taget till att den 
andra delen av närhetsparet uppträder, t.ex. att man reagerar på en inbjudan.35 Men 
det är naturligtvis inte så att vanliga vardagssamtal består av ändlösa sekvenser av 
frågor och svar eller erbjudanden och accepteranden. Samtalssituationer brukar 
innebära mycket mer komplicerade strukturer än så.36  
 
Presekvens är en annan beståndsdel i samtalsanalysen. Den kan beskrivas som en 
sekvens av två kommunikativa handlingar – alltså ett närhetspar i sig - som 
uppträder före ett annat närhetspar. Det är mycket vanligt att vi inte framställer en 
begäran, ett erbjudande eller någon annan kommunikativ handling direkt utan 
istället sonderar terrängen innan vi framställer vårt verkliga ärende.37  
 
I preferensstrukturen koncentreras mer på hur andra fasen av ett närhetspar utformas. 
Man vet att en fråga följs av ett svar men man har inte närmare undersökt vilka 
alternativ som står till buds.38 Preferensstrukturen innebär att man föredrar att svara 
på ett visst sätt och att i vissa reaktioner föredras framför andra.39  
 
När aktörer visar att de inte hört eller förstått något uppstår reparationsmekanismer i 
samtalet. Det finns ett flertal exempel på dessa, ett exempel är när någon börjar prata 
innan talaren har kommit till punkt kan det sistnämnda sluta prata innan han eller 
hon har sagt sitt.40 Det är viktigt att betona att begreppet reparation inte inskränker 
sig till korrigeringar som görs som en följd av felsägningar. Det händer titt som tätt 
att en talare ändrar sig eller omformulerar sig. Orsaken till detta kan vara att talaren 
tycker sig uppfatta att lyssnaren inte är med på noterna, en tomt stirrande blick kan 
räcka som signal att något är problematiskt, eller att lyssnaren faktiskt säger något, 
gör ett reparationsinitiativ. Misskommunikation sätter alltså sina avtryck i 
samtalsstrukturen antingen genom att talaren självmant, eller efter att någon annan 
uppmärksammat problemet upprepar, bekräftar eller förtydligar det som sagts. En 
självreparation kan således initieras av en annan samtalsdeltagare, t.ex. genom att 
hon/han efterfrågar ett förtydligande, som då följs upp av en reparation.  
 
 
 

                                                
35 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (2002), s.345 
36 Norrby Catrin, Samtalsanalys, så gör vi när vi pratar med varandra (1996), s.124 
37 Ibid. 
38 Norrby Catrin, Samtalsanalys, så gör vi när vi pratar med varandra (1996), s.132 
39 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (2002), s.345 
40 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (2002), s.346 
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3.3.3 Kritik till samtalsanalysens beståndsdelar 
 
Studierna av samspelets beståndsdelar som beskrivits ovan har kritiserats för att de 
inte säger något om meningar hos samspelsmässiga handlingar. Som svar på kritiken 
hävdar en del samtalsanalytiker att dessa redskap, i sig, kan verka ointressanta, men 
att de sociala aktörerna faktiskt använder dessa redskap som verktyg för att göra vad 
de än gör när de samspelar med andra. Det är endast genom att använda redskapen 
som vi kan samspela med andra och göra vad vi gör, uttrycka hat eller kärlek, svara 
på frågor, anklaga, förhöra, berömma etc. Redskapen som avtäckts kan verka 
ointressanta när man först betraktar dem, men samtidigt är det alltså oerhört viktigt 
att studera dem.41 
 
 
3.4 Underlag till kommunikationsmodellen 
 
Här redogörs underlaget för kommunikationsmodellens beståndsdelar. Dessa 
kommer senare att vara grunden för analysarbetet i studien. 
 
3.4.1 Företaget 
 
I det kapitalistiska systemet drivs utvecklingen av att företag investerar sina vinster. 
Företagets uppgift är att tjäna pengar.42 Företagsledningen ska genom hög 
produktivitet, ekonomisk effektivitet och hög kapitalförräntning maximera företagets 
vinster.43  Ett enskilt företag strävar alltså efter att framställa en viss 
produktionsvolym till lägsta möjliga kostnader.44 Kraven på att prestera och 
avveckla är hård i den konkurrensutsatta sektorn. Nyetablerade företag och 
innovativ verksamhet har som främsta uppgift att utsätta existerande verksamheter 
för effektiv konkurrens. Det land som inte underhåller en ekonomisk miljö som 
stimulerar konkurrerande nyföretagande skapar stora ekonomiska problem på lång 
sikt .45 Det klassiska problemet inom företaget är hur långsiktig effektivitet skall 
kunna uppnås med ett minimum av störningar.46  
 
Det är av stor samhällsekonomisk betydelse att aktiemarknaden fungerar väl. En 
fungerande marknad karakteriseras bl.a. av god omsättning i de noterade bolagens 
aktier samt ett stort antal enskilda aktieägare. De enskilda aktieägarna utgör en 
viktig resurs vad gäller tillgången på riskkapital samt som långsiktiga ägare. Ett ökat 
enskilt aktieägande förutsätter ett förtroende för styrelsens och ledningens förmåga 
att driva och utveckla företagen samt att förvalta bolagens tillgångar. Öppen 
information är en förutsättning för att ägare ska kunna utöva ett meningsfullt 
inflytande. 
 

                                                
41 Leppänen Vesa, Inledning till den etnometodologiska samtalsanalysen (1997), s.8 
42 Eliasson Gunnar, Produktivitet, vinster och ekonomisk välfärd – hur ser sambanden ut? (1991), s.15 
43 Eliasson Gunnar, Produktivitet, vinster och ekonomisk välfärd – hur ser sambanden ut? (1991), s.11 
44 Delander Lennart och Edebalk Per-Gunnar, Samhällets ekonomi, (1993), s.157 
45 Eliasson Gunnar, Produktivitet, vinster och ekonomisk välfärd – hur ser sambanden ut? (1991), s.12 
46 Eliasson Gunnar, Produktivitet, vinster och ekonomisk välfärd – hur ser sambanden ut? (1991), s.67 
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Ägare som tar ett ansvar bidrar till en fungerande marknadsekonomi, men även till 
att effektivisera det enskilda bolaget. De enskilda ägarna bör därför utnyttja 
möjligheten att via årsstämman utöva inflytande i bolagen. 
 
3.4.2 NGO 
 
En NGO eller non-governmental organization är en organisation som inte är knuten till 
någon regering eller statsmakt. NGO är därmed en oerhört bred term, men vanligen 
avses organisationer som ägnar sig åt olika viktiga frågor för mänskligheten, 
mänskliga rättigheter, humanitära insatser, miljöfrågor, med mera.47 NGO: s 
kännetecknas av att de inte kombinerar ekonomisk verksamhet med syftet att främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen. Det finns tre slag av NGO: s, för det första 
föreningar som genom icke-ekonomisk verksamhet främjar sina medlemmars 
ekonomiska intressen, för det andra föreningar som genom icke-ekonomisk 
verksamhet främjar ideella intressen, och för det tredje föreningar som genom 
ekonomisk verksamhet främjar ideella intressen.48 
 
De NGO: s som behandlas i studien definieras som olika slag av NGO: s. 
Aktiespararna ingår i den tredje grupperingen eftersom det är en ekonomisk 
verksamhet men det är en organisation som främjar både ideella och ekonomiska 
intressen för sina medlemmar. Amnesty anser vi däremot ingå i den andra 
grupperingen då organisationen inte sysslar med någon ekonomisk verksamhet och 
har som uppgift att arbeta för att människorättsfrågor ska uppmärksammas i 
samhället.  
 
Det finns dock andra sätt att dela upp NGO: s. Operationella NGO: s tillför 
utveckling och hjälp i områden som utbildning, friskvård m.m. Den andra gruppen 
försöker uppnå sina mål genom lobbyverksamhet inom företag, regering och 
internationella organisationer.49 Det är i den senare gruppen som vi kan placera både 
Aktiespararna och Amnesty.  
 
3.4.3 Årsstämma 
 
Årsstämman är en social företeelse som inbegriper interaktion och samspel mellan 
olika parter. Det är ett sätt för alla aktieägare, styrelse samt ledning att träffas och 
gemensamt ta beslut på årsstämman.  
 
Årsstämmans uppgift är att vara ett forum för bolagets ägare.50 Man skiljer mellan 
ordinarie och extra årsstämma. Ordinarie årsstämma skall hållas en gång om året 
inom sex månader från utgången av föregående räkenskapsår. Extra årsstämma hålls 
när behov föreligger.  

                                                
47 http://www.wikipedia.org, 2006-06-04 
48 Hemström Carl, Bolag, Föreningar, Stiftelser. En introduktion (2002), s.96 
49 Guay Terrence, Sinclair Graham, Doh Jonathan P., (2004) 
50 Hemström Carl, Bolag, Föreningar Stiftelser. En introduktion (2002), s.52 

http://www.wikipedia.org
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Både ordinarie och extra stämma inkallas av styrelsen.51 Platsen där stämman skall 
hållas beror i första hand på var styrelsen för bolaget enligt bolagsordningen har sitt 
säte.52 Vid stämman har varje aktieägare i princip rätt att yttra sig och rösta.53 
 
Vad själva genomförandet av årsstämman beträffar innehåller aktiebolagslagen vissa 
grundläggande bestämmelser om stämmans öppnande, om vem som skall vara 
ordförande, om röstlängd, om dagordningens godkännande, om 
omröstningsförfarandet samt om protokolls förande, justering och bevarande för 
framtiden.54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
51 ABL 2005 7:10 § och 7:13 § 
52 ABL 2005 7:15 § 
53 ABL 2005 7:1 § 
54 Hemström Carl, Bolag, Föreningar, Stiftelser. En introduktion (2002), s.53 
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4. Empiri 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Datainsamlingar och datasammanställningar är en viktig bas för att utföra en vetenskaplig 
undersökning. Varje forskare strävar att i någon mening grunda analyser, tolkningar och 
slutsatser på empiriska data. Empiri är vetenskapliga undersökningar av verkligheten. 
Empiriska erfarenheter är erfarenheter som inte grundar sig på filosofiska resonemang eller 
liknande, utan på verkliga erfarenheter, undersökningar och experiment.55  
 
I det här kapitlet redogörs för allt material som varit grund för senare analys. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
4.1 Innan årsstämman 
 
Aktiespararna har ett stort antal medarbetare som arbetar för dem och de får ett 
arvode för varje årsstämma de besöker. Amnesty har frivilliga personer som arbetar 
med dem och de får inte betalt för att besöka årsstämmor.  
 
Vi har träffat fem representanter för de två NGO: s av vilka fyra intervjuades innan 
årsstämmorna ägde rum och en intervjuades under årsstämman. Två representanter 
är från Amnesty Business Group: Jörgen Qwist och Axel Pettersson, och tre personer 
är representanter för Aktiespararna: Tore Liedholm, Lars-Erik Forsgårdh och Gunnar 
Ek. 
 
Sedan 2003 har Amnestys sektion ABG drivit en kampanj för att alla svenska företag 
med internationell verksamhet skall anta en policy för mänskliga rättigheter. 
Kampanjen har drivits av en aktivistgrupp som under 2003 undersökte vilka av 
Sveriges 28 största börsföretag som saknade en publicerad MR-policy.56 I de tolv 
företag som saknade en publicerad policy köpte ABG en aktie. Detta gjorde de för att 
man som aktieägare kan föra upp frågor på årsstämman. Under våren 2004 deltog 
ABG vid fyra årsstämmor (Investor, Handelsbanken, Assa Abloy och Gambro) och 
framförde krav om en MR-policy. Undersökningar visar att många företag inte är 
medvetna om på vilket sätt, direkt eller indirekt, deras verksamhet kan kränka 
mänskliga rättigheter, och det är främsta orsaken till att kampanjen startades.57 År 
2005 har det skett en utvärdering av 2004 års arbete som visade att alla företag som 
ABG kontaktat har inom loppet av ett år implementerat en i sin verksamhet. 
Kampanjen fortsatte under 2006. Under hösten 2005 har ABG granskat ett tiotal 
framgångsrika företag på Stockholmsbörsen. Av dessa har fem visat sig inte ha 
någon människorättspolicy. ABG har under våren 2006 deltagit på tre av dessa 
företags årsstämmor: Haldex, Hexagon och Munters. Anledningen till att det blev tre 

                                                
55 http://susning.nu/Empiri 
56 Amnestys uttalande på Haldex årsstämma 2006 
57http://www2.amnesty.se/hem.nsf/c4b240acdc340aedc1257018006daf9c/ad9e831736a3c840c1256e2900432af3
/$FILE/abg.doc, 2006-06-04 

http://susning.nu/Empiri
http://www2.amnesty.se/hem.nsf/c4b240acdc340aedc1257018006daf9c/ad9e831736a3c840c1256e2900432af3
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istället för fem var för att de andra två bolagen inte bedriver sin verksamhet i 
Stockholm.58 Vi fick möjlighet att besöka Haldex och Hexagons årsstämma. På 
Munters årsstämma hade ABG redan tillsatt andra bisittare.  
 
Aktiespararna är en organisation där stämmobevakning ingår i 
verksamhetsbeskrivningen. Aktiespararna besöker 450 årsstämmor årligen. Ungefär 
60% av årsstämmorna äger rum i Stockholm. Innan årsstämmorna ägde rum har 
Aktiespararna kontaktats för att få veta vad som var aktuellt för organisationen att ta 
upp under 2006. Vi fick dock inte något svar från Aktiespararna, utan fick istället 
välja vilka årsstämmor vi ville följa med som bisittare till. Tre stora företag valdes 
från olika branscher: Nordea, TeliaSonera och Hennes och Mauritz. Nordeas 
årsstämma valdes på grund av att stämman pågick i tre städer samtidigt. 
TeliaSoneras stämma valdes för att det är en ”folkaktie”. Den ägs av väldigt många i 
Danmark, Finland och Sverige. Hennes och Mauritz årsstämma var intressant att 
besöka för att se möjligheterna för en NGO att försöka påverka beslutstagande när 
ägandestrukturen ser ut som den gör i företaget.  
 
Aktiespararna har under 2006 gett ut riktlinjer för svensk ägarstyrning. 
Aktiespararnas ägarstyrningspolicy är ett viktigt stöd vid bevakning av årsstämmor 
och vid bedömningar av företagsaffärer, emissioner m.m. Inför varje 
årsstämmoperiod bestämmer Aktiespararna vilka frågor som är särskilt aktuella. 
Årsstämmobevakningens huvudfrågor 2006 var återköp av aktier samt 
incitamentsprogram i företagen.59 
 
Enligt Aktiespararna är återköp av egna aktier endast motiverat om bolagets styrelse 
finner att bolaget har ett alltför stort eget kapital i förhållande till sina totala 
tillgångar och saknar lönsamma investeringsalternativ. Återköpsmöjligheten bör 
endast utnyttjas i den mån den ekonomiska ställningen i bolaget så tillåter. Beslutet 
ska fattas av bolagsstämman med 2/3 majoritet. Bolaget kan inte utöva någon 
rösträtt för återköpta aktier. Alla beslut om förvärv av egna aktier ska fattas av 
årsstämman. Aktiespararna ser positivt på incitamentsprogram av typ konvertibler 
och optioner, eftersom anställdas engagemang ökar om de blir långsiktiga aktieägare 
i bolaget. Tilldelning bör dock ske endast till aktivt arbetande i berörda bolag, vilket 
utesluter styrelseledamöter. Aktieägarna måste noga informeras om 
incitamentsprogrammet i kallelse till årsstämma och årsredovisning. Beslut om 
incitamentsprogram bör fattas på årsstämma om incitamentsprogrammet innebär 
utspädning av aktieägarnas värden..60 
 
 
 
 
 
 
                                                
58 Intervju med representant från ABG  
59 Intervju med representant från Aktiespararna 
60 http://www.aktiespararna.se/has/uploaded/files/Opinion/agarstyrningspolicy_2006.pdf, 2006-06-03 
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4.2 Under årsstämman 
 
Under årsstämman har representanterna för både Aktiespararna och Amnesty vissa 
rapporteringsskyldigheter som senare efter stämman ska följas upp av respektive 
NGO. 
 
Här följer en redogörelse för de årsstämmor vi besökt. Under Hexagon och Haldex 
årsstämmor satt vi som bisittare till Amnesty men Aktiespararna har även betraktats 
under dessa stämmor. 
 
4.2.1 Nordea 
 
Tid: 2006-04-05 kl.10-14.30 
Plats: Aula Magna, Frescativägen 6, Stockholm 
 
Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. Nordea har 
ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och 
försäkring.61 
 
Antal röstberättigade på Nordeas årsstämma var 1250 st. Dessa 1250 var spridda på 
tre olika ställen då årsstämman hölls i tre städer samtidigt; Helsingfors, Köpenhamn 
och Stockholm. Årsstämman pågick i drygt fyra timmar främst på grund av 
videolänkuppkopplingen till Helsingfors och Köpenhamn.  
 
Det som var mest aktuellt för Aktiespararna att ta upp på Nordeas årsstämma var 
återköp av aktier. Aktiespararnas representant var Tore Liedholm. 

• Vad innebär det för Nordea att Föreningssparbanken sänkte räntenettot vilket 
medförde att aktiekursen gick ner? Tänker Nordea göra samma sak för att 
vara konkurrenskraftiga i framtiden eftersom de inte gjorde någon förändring 
av sitt räntenetto i år. Hur planerar banken tillväxten? Hur tänker man 
expandera ytterligare, blir det en ny sammanslagning av bankerna? Kommer 
rådgivningen att öka?  

 
VD Lars G. Nordström svarade att man ska ha kvar låga räntor på bolåneprodukter 
eftersom efterfrågan fortfarande är väldigt hög på fastigheter, och det byggs inte 
tillräckligt även om det har tagit fart nu. Banken ska ha kvar individuell värdering av 
krediter och lånekunder. Kunderna ska kunna betala räntor även när de är högre och 
höga. Det finns risk för fortsatt press från konkurrenterna och det kan gå till 
överdrift. Vidare svarade Nordström att största källan till tillväxt är redan 
existerande kundbas. Nordea har väldigt många kunder som inte är kunder på alla 
områden och köper inte alla tjänster. Det är mer kostnadseffektivt att bearbeta redan 
befintliga kunder. Nordea sysslar inte direkt med ”Viking expandering” dvs. att 
geografiskt förflytta sina gränser inom alla verksamhetsområden utan man väljer 
vissa segment och erbjuder speciella produkter just för dessa kunder. Man har t.ex. 

                                                
61 http://www.nordea.com/sitemod/default/index.aspx?pid=52062, 2006-06-04 
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expanderat på detta sätt i Polen och Baltikum. För att möta denna expandering och 
under förutsättning att tillväxten fortsätter uppåt ska man rekrytera upp till 500 
personer och det har man redan börjat med. 
 
På årsstämman framgick att Nordea tänker återköpa högst 5% av aktierna i banken 
innan nästa årsstämma samt att man får bemyndigande att fram till nästa årsstämma 
löpande få förvärva aktier enligt 4 kap.5 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. 
Dock får banken inneha högst 1% av dessa aktier. Aktiespararna ställde sig bakom 
detta förslag men vill dock att små aktiesparare ska slippa betala courtage (en avgift 
som en fondkommissionär debiterar sin kund vid handel med värdepapper). 
 

• Många små aktiesparare kommer att ha svårt att handla/sälja udda aktier på 
marknaden om de skulle vilja göra det.  

 
Nordström hade inget exakt svar på detta konstaterande utan sade att han 
kommer att ha det i åtanke. 

 
4.2.2 Haldex  
 
Tid: 2006-04-11 kl.16-16.45 
Plats: IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm 
 
Haldex är ett industriföretag som tillhandahåller egenutvecklade fordonstekniska 
lösningar inom vissa nischer till den globala fordonsindustrin. Fokuseringen ligger 
på produkter som förbättrar säkerhet, miljö och köregenskaper.62  
 
Till Haldex årsstämma anslöt sig ca. 80 aktieägare. Dagordningen löpte intensivt och 
stämman var således klar inom mindre än en timme. 
 
Till hösten 2006 planeras en ny fabrik i Kina vara klar, det är en av de främsta 
orsakerna till att Amnesty skickat ett brev till Haldex i januari 2006 och däri gjort en 
anmärkning att företaget borde ha en människorättspolicy. Amnestys policy tas upp 
som punkt 17 på dagordningen.63 
 
Efter Amnestys inlägg sade VD Joakim Olsson att det är väldigt viktigt att ha en  
MR-policy och Haldex har för avsikt att följa Amnestys råd. De har redan innan 
årsstämman implementerat en MR-policy som har översatts till sex språk. Den finns i 
årsredovisningen och den ska implementeras i hela företaget. Olsson sade vidare att 
de bygger en ny fabrik i Kina och att han har besökt den. Han ansåg att 
förhållandena i fabriken var lika som i deras övriga fabriker i Europa. Olsson 
fortsatte med att säga att det finns en risk att deras underleverantörer inte har lika 
bra arbetsförhållanden och det kan han se som lite svårt att påverka. Haldex kommer 
att göra sitt bästa för att MR-policyn ska nå alla i företaget. Som en direkt effekt av 
det sade Olsson att personalchef Stefan Johansson kommer att kontakta Amnesty för 

                                                
62 http://www.haldex.se/pdf/HaldexaR2005.pdf, 2006-06-04 
63 Se bilaga 3 
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att inleda ett samarbete med dem. Efter det bad Pernilla Klein, representant för tredje 
AP- fonden, om ordet för att påpeka att de ställer sig positiva till Amnestys inlägg.  
 
Björn Magnusson företrädde Aktiespararna. Här redogörs för hans frågor till 
företagsledningen samt vilka svar han fick. 
 

• Resultaten från 2004 var bra men VD: n säger på sidan nio i årsredovisningen 
att 2005 var ett bra år men förra året var ”väsentligt” bättre. Vad betyder det? 
Tror ni inte att Haldex kommer att vara lika framgångsrikt 2006 som tidigare 
år?  

 
Denna fråga fick Aktiespararna inget utförligt svar på.  

 
• Höjda metallpriser har lett till att många i branschen har prisklausuler. Hur är 

det med Haldex?  
 
VD: n svarade att Haldex har inga klausuler och att de har varit framgångsrika även 
utan dessa. 
 

• Finns det någon koppling mellan sjukstatistiken och lönsamheten för 
företaget?  

 
Sjukfrånvaron är betydligt högre än hos Haldex konkurrenter. På grund av att 
vissa fabriker har högre sjukfrånvaro än andra så får Haldex ett högre genomsnitt 
än konkurrenterna. Exempelvis var folksamhälsoindex 11% i Landskrona medan 
i övriga delar av landet ungefär 5%. Det svenska indexet för Haldex ligger på 8%. 
Detta är högt, men det går ner i hela Sverige. Vi anser inte att det har skapat 
kvalitetsproblem och sjukfrånvaron beror på arbetsmoment som vi har haft 
tidigare. 
 
• Under punkt 16 på dagordningen tas återköp av aktier upp. Aktiespararna 

undrar om Haldex med tanke på er kassa kommer att klara av återköpet. 
Finns det behov av att göra det?  

 
Ja det gör det ansåg styrelsen. 
 
Björn Magnusson avslutar diskussionen med att säga att Aktiespararna inte tror att 
företaget verkligen kommer att göra det. 
 
Då årsstämman var avslutad gick en representant från Electrolux fram till Amnestys 
representant. Denne ville påpeka att det är bra att Amnesty ställer krav på företagen, 
och undrade om Amnesty har någon anmärkning på Electrolux. Haldex personalchef 
gick också efter årsstämman fram till Amnestys representant för att visa Haldex 
engagemang till att inleda ett samarbete med Amnesty. 
 
 



- 26 - 

4.2.3 TeliaSonera 
 
Tid: 2006-04-27 kl.17-20.15 
Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm 
 
TeliaSonera är det ledande telekommunikationsföretaget i Norden och Baltikum med 
starka positioner inom mobil kommunikation i Eurasien, Turkiet och Ryssland. 
Deras verksamhet erbjuder tjänster inom överföring och paketering av ljud, bild, 
data, information, transaktioner och underhållning.64  
 
Till TeliaSoneras stämma hade 645 aktieägare samlats. Det hade högst troligen varit 
fler om stämman hade hållits samtidigt i Helsingfors. Att den inte gjorde det fick 
företagsledningen kritik från flera aktieägare, bl.a. Aktiespararna.  
 
Årsstämman präglades ändå av god stämning, och de 645 aktieägare som kommit till 
stämman var nöjda med att rösta fram förslaget om extrautdelning.65  
 
Aktiespararnas representant var Lars-Erik Forsgårdh och han intervjuades under 
stämman. Anledningen till att vi inte fick möjlighet att intervjua honom innan var för 
att Forsgårdh samtalade med flera styrelseledamöter samt stora aktieägare. 
 
Efter punkt sex på dagordningen var det dags för debatten. Aktiespararnas 
representant fick ordet först som han bett om innan stämman och presenterar 
Aktiespararnas åsikter om TeliaSoneras verksamhet.  

 
• Aktiespararna anser att TeliaSonera har fått en del orättvis kritik. Ledningen 

och styrelsen gör ett bra jobb. Resultatet har trots allt gått 21% uppåt enligt 
senaste kvartalsrapporten. Introduktionskursen för sex år sedan var för hög 
och det vet alla nu (85kr). Aktiespararna har trots det rekommenderat sina 
medlemmar att fortsätta spara i TeliaSonera-aktier och de som har lyssnat på 
dessa råd har gjort ett bra beslut. De som sparat regelbundet och fortsatt satsa 
i TeliaSonera har fram till 2005 fått en kurshöjning på 34% (nästan 6% per år). 
Till det tillkommer utdelningen och då blir det ungefär 7-8% i total 
avkastning. Med tanke på att vi har gått igenom en av de största 
börsnedgångar sedan andra världskriget är det inte konstigt att det hade varit 
en del dåliga erfarenheter även för TeliaSonera.  

 
Till berömmet till TeliaSonera tog även Aktiespararnas representant upp att företaget 
lyssnat på aktieägarnas kritik från föregående årsstämma. Det dåliga under 2005 års 
stämma var att det var ett krångligt inlösenförfarande. Mellan 10 000-20 000 
aktieägare missade inlösenförfarandet. Det blev även svårt att få ihop deklarationen 
pga. det. Till förslag på detta föreslog Aktiespararna en extra stor utdelning till nästa 
år, 2006, så har även skett.  

 

                                                
64 http://www.teliasonera.se/channelfront1/0,2855,l-se_h-12453,00.html, 2006-06-04 
65 http://www.aktiespararna.se 
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• Kan VD beskriva nuläget för att ge en prognos när ägarstrukturen blir större i 
Ryssland och Turkiet? Tänker TeliaSonera öka sina innehav där?  

  
VD Anders Igel svarade att verksamheterna i de både länderna går bra, de bidrar 
med en tredjedel av hela koncernens resultat. Dessutom får företaget utdelning från 
både Ryssland och Turkiet. TeliaSonera vill gärna flytta fram ägarpositionerna på 
sikt. Igel fortsatte med att säga att det är värt att ha tålamod på det och att det har 
varit en av de mest komplicerade förvärvssituationer man kan tänka sig i och med 
att det är olika kulturer. Företaget prövar alla möjligheter, och kommer att göra det 
inom sinom tid, när exakt kunde Igel dock inte svara på. 
 

• Det amerikanska regelverket är alldeles för stort och komplicerat. Är det inte 
dags att avregistrera TeliaSonera helt och hållet i USA?  Forsgårdh är dock 
medveten om att det är ett elände eftersom man sitter fast i Sarbanes Oxley 
Act bara pga. 300 ägare. 

 
Igel svarade att TeliaSonera är försiktigt optimistiska att det ska gå att göra en 
avreglering inom kort. Under hösten 2006 kommer de nya reglerna hur det ska bli 
lättare att avregistrera sig från den amerikanska börsen. Förhoppningsvis då 
kommer det att bli möjligt att göra det. 
 
Aktiespararnas sista uttalande gällde ägarstrukturen. Staten har ett för stort innehav 
i tillgångar och skulder, vilket ger ett orimligt stort inflytande sade Aktiespararnas 
representant. Vidare förklarade han att det borde balanseras mer.  
  
4.2.4 Hennes och Mauritz 
 
Tid: 2006-05-03 kl.15-16.15 
Plats: Victoriahallen, Stockholmsmässan, Stockholm 
 
Hennes och Mauritz (H&M) affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. 
Företaget säljer kläder och kosmetika i över 1196 butiker i 22 länder.66 
 
Strax innan årsstämman har vi träffat Gunnar Ek som var representant för 
Aktiespararna och har ställt frågor till honom då samt efter stämman. Till stämman 
samlades ca. 900 aktieägare. Då vi inträdde stämman var många aktieägare redan på 
plats men då Ek är en känd besökare samt känner många personer från svenskt 
näringsliv fick vi reserverade platser strax bakom styrelseledamöterna. 
 
Ek inledde sina frågor med beröm till styrelsen och ledning.  
 

• Det är intressant att se en glad VD som är nöjd med sina prestationer och det 
företaget han arbetar för. Vad är orsakerna till den stora etableringen och 
framgången i Tyskland? Beror det på att tyskarna är stela och tråkiga? 

 
                                                
66 http://www.hm.com/corporate/do?action=factsandhistoryviewourphilosophy1, 2006-06-04 
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VD Rolf Eriksen svarade att H&M har varit etablerat i Tyskland i 25 år. Den stora 
framgången i Tyskland beror inte på att tyskarna är stela och tråkiga. Det har inte 
varit så stor omsättning i Tyskland tidigare, och det brukar det inte heller vara under 
de första fem åren på en ny marknad. Men nu har tidigare års investeringar gett 
resultat eftersom Tyskland nu är H&M: s största marknad. 
 

• H&M förändrar ständigt sina butiker. Ungefär hur stor andel räknas till 
förändringar?  

 
Eriksen svarade att det är 32% av omsättningen samt att H&M: s styrka är billig 
design. 

  
• Hur tänker H&M expandera i Sverige? Går det att etablera fler företag? Är vi 

på väg mot en handelsstruktur som endast består utav stora klädföretag?  
 
VD och ledningen svarade att de anser att det går att expandera vidare i Sverige. 
H&M vill dominera endast bland de stora kedjeföretagen, för H&M vill ge plats till 
de små.  
 
4.2.5 Hexagon 
 
Tid: 2006-05-04 kl.17-18.15 
Plats: IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm 
 
Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom 
utvalda segment. Verksamheten är uppdelad i tre affärsområden: Hexagon 
Measurement Technologies, Hexagon Polymers och Hexagon Engineering.67  
 
På Hexagons årsstämma var 93 aktieägare närvarande. Stämman pågick under en 
dryg timme, främst för att endast Aktiespararna och Amnesty var de enda 
aktieägarna som ställde några frågor.  
 
Amnesty hade anmält ett ärende till stämman, som de även gjort till Haldex 
årsstämma. Amnestys inlägg fick en egen punkt under dagordningen (punkt 18). 
Axel Pettersson företrädde Amnesty.  
 
Eftersom Amnestys inlägg var den sista punkten på dagordningen avslutades 
stämman efter det. Då gick Amnestys representant fram till VD: n och stämmans 
ordförande för att diskutera det framtida samarbetet. 
 
Aktiespararna företräddes av Maria der Geer. Här redogörs för hennes frågor till 
företagsledningen samt vilka svar hon fick. 
 

• Det stora belopp på 14 miljoner SEK som lagts på revision under det 
föregående året speglar det verkligen arbetsinsatsen? 

                                                
67 http://www.hexagon.se/sve/ 
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Styrelseordförande svarade att förra året valde Hexagon en revisor för fyra år framåt 
och att revisionsbolaget Ernst & Young erbjöd tjänsterna till det bästa priset.  
 
Aktiespararna framförde även sitt misstycke om att styrelsens ordförande även 
skulle väljas till ordförande i valberedningen (punkt 13): 
 

• På sidan 32 i årsredovisningen motiverar Hexagon varför ni anser att styrelsen 
även ska sitta med i nomineringskommittén. Svensk Kod för Bolagsstyrning 
säger tvärtom. Hexagon anser till skillnad från Svensk Kod för Bolagsstyrning 
att styrelseledamöter som är huvudägare även ska ingå i valberedningen för 
att möjliggöra en effektiv nomineringsprocess. Hexagon anser det av samma 
skäl också väsentligt att valberedningen är begränsad i sin storlek varför 
antalet ickestyrelseledamöter inte överstiger antalet 
huvudägare/styrelseledamöter. 

 
Styrelseordförande svarade att han anser att Hexagon följer Koden i det här fallet, 
och att det fungerar bra. Om man ej följer Koden så ska man motivera varför och det 
har man gjort avslutade han med. 
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5. Analys 
 

___________________________________________________________________________ 
 
I detta avsnitt kopplas empirin samman med den teoretiska referensram som tidigare 
presenterats. Detta görs med hjälp av kommunikationsmodellen. För att förklara och 
sammanställa den slutgiltiga analysen om NGO: s påverkan på årsstämman redogörs här för 
de diskussioner och slutsatser som gjorts under studien. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
5.1 Inledning 
 
De fem årsstämmor som vi besökt har gett oss en inblick i vad årsstämman är för 
företeelse och vilken betydelse den har för de olika parter som är representerade där 
samt för samhället i stort. Genom att sätta de tre centrala objekten i den här studien; 
företagsledningen, NGO: s och årsstämman, i ett sammanhang, såg vi hur de 
förhåller sig till varandra och hur NGO: s använder sig av årsstämman för att 
påverka företag. Vi visualiserar det genom en modell som visar hur 
kommunikationen flyter mellan företagsledningen och NGO: s.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 5.1  Kommunikationsmodell 
 
 
I denna modell finns tre olika områden som vi ser som tre stationer där 
kommunikationen sker. I rutan NGO, där Aktiespararna och Amnesty befinner sig, 
pågår diskussioner om aktuella frågor vilka vidarekommuniceras till företaget via 
årsstämman. Årsstämman är en officiell träff och dess utseende och utformning är 
redan förutbestämda. Den står i centrum av kommunikationsmodellen och pilarna 
som går via årsstämman, från NGO: s till företagsledningen och från 
företagsledningen till NGO: s, är den dialog som vi betraktade. Dessa pilar utgör den 
formella kontakten som dessa två parter har med varandra. Eftersom företaget och 
NGO: s har motsatta syften; företaget existerar för att tjäna pengar och NGO: s ska 
göra världen till en bättre plats med hjälp av andra metoder än de ekonomiska 
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trodde vi att årsstämman skulle bli en krock av dessa två olika världar. Vi utgick 
ifrån att den huvudsakliga förhandlingen sker då alla viktiga parter som staten, stora 
aktieägare och även media är på en och samma plats. Det visade sig dock att det 
även finns en pil på vänstra sidan om årsstämman som föreställer den kontakt som 
NGO: s har med företaget innan årsstämman. 
 
Efter att Amnesty köpt den ”symboliska” aktien tog de kontakt med 
företagsledningen genom att skicka ett brev om deras krav. Aktiespararna träffar 
företagsledningen genomgående under hela året. Det är ofta på andra möten 
förutom på årsstämman som viktiga frågor diskuteras och avgörs. Den högra pilen är 
streckad då det inte är självklart hur företagsledningen reagerar på budskapet som 
förts fram av NGO: s under stämman. Företagsledningen kan vilja inleda ett 
samarbete med NGO: s men de kan även välja att inte göra det.  
 
 
5.2 Amnesty 
 
Amnesty utnyttjade årsstämmans officiella struktur och formella betydelse för att få 
sina krav uppfyllda på bästa sätt. De kunde genomföra kampanjen på annat sätt men 
det skulle förmodligen kräva mer tid och resurser från Amnestys sida att göra det. 
Att de flesta företag, som Amnesty tidigare har ställt krav på angående MR– policyn, 
även implementerat en i sin verksamhet, har troligtvis spelat en roll varför Haldex 
och Hexagon uppfyllde Amnestys krav så fort.  
 
I Amnestys verksamhet är årsstämmobevakningen inte någon central och ständigt 
återkommande handling. Årsstämmobevakningen har varit ett sätt att pressa 
företagsledningen att tillmötesgå Amnestys förslag. Att ha en konflikt på 
årsstämman skulle dra ner företagets anseende som i slutändan skulle påverka 
aktiekursen negativt och företagets lönsamhet. Därför gör företagsledningen sitt 
bästa för att årsstämman ska hålla en god stämning.  
 
Vi hade dock förväntningar om att det skulle bli en mer långdragen process på 
årsstämman och att aktieägare skulle ha åsikter om de förslag som Amnesty hade. 
Eftersom både Haldex och Hexagon implementerat en MR - policy strax innan 
årsstämmorna ägde rum blev det ingen stor diskussion om denna punkt på 
dagordningen. Den sent implementerade MR -policyn har överraskat Amnestys 
representanter eftersom de inte hade förväntat sig att deras förslag skulle få 
företagen att reagera omedelbart. Det har förmodligen inte påverkat Amnesty 
agerande på årsstämman eftersom besök av årsstämmor endast var en metod för 
Amnesty att uppnå sitt mål, dvs. få de två företagen att implementera en MR – 
policy.  Amnestys tal ansågs inte vara uppseendeväckande för företagsledningarna 
eftersom företagen redan hade behandlat och skrivit in en MR – policy i 
årsredovisningarna. Om Amnesty ville skapa spänning och konflikt på årsstämman 
kunde de ha gjort det genom att inte skicka brevet till företagen innan de skulle 
besöka årsstämmor. Att Amnestys representanter direkt efter årsstämmorna fick 
inleda ett samarbete med Haldex och Hexagon var ett bevis på att Amnesty hade 
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uppnått sitt mål med att besöka årsstämman. Under Haldex årsstämma, direkt efter 
att Amnesty avslutade sitt tal, bad tredje AP - fondens representant om ordet och 
sade att de ställer sig positiva till Amnestys inlägg. Med tanke på det stöd som 
Amnesty har bland allmänheten kan förslagen de ställer på årsstämman snarare ses 
som krav som måste uppfyllas. Att många stödjer Amnesty gör att det inte är 
lönsamt för företagen att kringgå deras förslag. Speciellt inte om stödet kommer från 
stora aktieägare som AP-fonden. 
 
Det är inte Amnestys avsikt att måla upp företagen som onda utan de verkar vara 
medvetna om att företags syfte är att tjäna pengar och att företag i första hand inte 
bryr sig om mänskliga rättigheter. De vill påminna företagen att det i längden inte är 
lönsamt att förbise mänskliga rättigheter. Amnesty har valt att inleda ett samarbete 
för att på bästa sätt få företagen att inse viktigheten av deras budskap.  
 
 
5.3 Aktiespararna 
 
Aktiespararna är representant för små enskilda aktieägare som ensamma inte får 
någon stor roll på årsstämman och inte heller någon makt i företaget. För att en 
marknadsekonomi ska fungera måste dock dessa små aktieägare finnas. En bra 
ägarstyrning förutsätter att små aktieägare är aktiva och utnyttjar årsstämman som 
ett tillfälle att träffa företagsledningen och ställa frågor. Tyvärr så verkar det som att 
intresset för att engagera sig i ägarstyrningsfrågor på årsstämman inte är lika stort 
som en välfungerande marknad kräver. Det kan förklaras med att de flesta små 
aktieägare anser att de representerar för få aktier och att deras engagemang på 
årsstämman ändå inte kan påverka beslutstagandet i företagen. Aktiespararna blir på 
så sätt en möjlighet för de små aktieägarna att kunna engagera sig mer och få mer 
makt genom att alla deras aktier samlas till ”en röst” – Aktiespararnas.  
 
Aktiespararna har ett gediget kontaktnät i det svenska näringslivet. De har en lång 
erfarenhet och kännedom av svenskt näringsliv bl.a. för att de besöker alla 
årsstämmor i Sverige och har gjort det under 40 år. Det var vanligt att Aktiespararna 
och företagsledningen samtalade med varandra både före och efter stämman vilket 
visar på att de har ett utvecklat samarbete. Dessa faktorer tillsammans med deras 
engagemang har lett till att Aktiespararna har åstadkommit en hel del för svensk 
ägarstyrning. Aktiespararna är till för att ha koll på företaget och kämpa för att 
ägarstyrningen ska bli mer rättvis för de små aktieägarna.  
 
Att använda sig av årsstämman är ett utmärkt tillfälle att ställa företagsledningen 
mot väggen och överraska dem med spännande frågor. Som Ek utrycker det är 
Aktiespararnas uppdrag att säga ifrån så att de stora ägarna inte försöker sko sig på 
de smås bekostnad. Vidare säger han: ”Vi vill kunna agera på stämman och utmana 
vd och styrelse, vi vill testa dem. Kan de inte svara på våra frågor så sköter de inte 
sitt jobb. Frågorna är trots allt rätt ytliga och baserar sig på ett offentligt material.”68  
                                                
68 Dagens Nyheter, Bonusjägare laddar för högsäsong, 2006-04-03 
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Frågorna som Aktiespararna ställer på årsstämman ska utgå ifrån aktuell 
information om företaget samt organisationens riktlinjer för året. Det är ändå upp till 
varje årsstämmobevakare att bestämma hur han/hon ska utforma frågorna. De flesta 
frågor och inlägg från Aktiespararna baserades på de riktlinjer som alla 
årsstämmobevakare fick centralt från verksamheten. Det fanns även andra frågor 
som var mer specifika för företaget och inte utgick ifrån årets huvudfrågor. T.ex. 
företaget H&M sköttes bra enligt Aktiespararna och det fanns ingenting som de i år 
kunde göra någon stor anmärkning på. Ändå var Aktiespararna först att be om ordet 
när tiden för diskussionsfrågor öppnades trots att deras frågor kan ifrågasättas om 
de var av stor vikt. Förklaringen till detta anser vi är att Aktiespararnas besök på 
årsstämmor har andra syften förutom att ställa frågor till företagsledningen. Genom 
att alltid vara närvarande och ha frågor och inlägg på alla årsstämmor visar 
Aktiespararna att årsstämman är ett sätt för dem att påminna företagen att de finns 
och ”har koll på dem” även när allting går bra. Aktiespararnas agerande ger dem på 
så sätt en legitimitetsbekräftelse främst på men även utanför årsstämman.  
 
Man kan inte bortse ifrån att företagsledningen och Aktiespararna träffas 
regelbundet under året och att viktiga diskussioner pågår vid andra tillfällen än på 
årsstämmorna. Genom att agera på årsstämmorna uppmärksammar Aktiespararna 
intressekonflikten mellan aktieägare och företagsledningen som uppstod då dessa 
två parter skildes åt. Aktiespararnas verksamhet spelar en stor roll i att förmedla små 
aktieägares intresse till företagsledningen. Att vara aktiv på alla årsstämmor är ett 
sätt för Aktiespararna att påminna alla vad syftet med deras verksamhet är. 
 
 
5.4 Samtalsanalysen  
 
Alla sociala sammanhang har sin specifika utformning. När det handlar om 
institutionella miljöer är det extra viktigt att ha en tydlig utformning för hur 
konversationen ska se ut. Man vill bevara strukturen i de institutionella miljöerna för 
att även bevara det samhällssystem man lever i. På senare år har tillämpningen av 
samtalsanalysen i samband med studier av samtal i institutionella miljöer ökat, 
exempelvis i organisationer och vid förhandlingar.69 Den etnometodologiska 
samtalsanalysen handlar om ett studium av de metoder som människor använder i 
sin vardag för att skapa och upprätthålla den sociala ordningen. För att upprätthålla 
ordningen har man en dagordning för att bevara årsstämmans formella betydelse. 
Dagordningen är en samling av alla viktiga punkter som ska behandlas under 
årsstämman. Människor som besöker årsstämman har specifika intressen och frågor 
som de undrar över. Det skulle bli svårt att genomföra stämman om det inte fanns ett 
förslag till en dagordning innan årsstämmans öppnande. Det är viktigt att det finns 
en dagordning så att alla närvarande aktieägare lättare kan följa med årsstämmans 
struktur och de resonemang som förs där. Detta kan bidra till att närvarande 
aktieägare uppfattar företaget som välskött och en välorganiserad enhet vilket i sin 
tur kan skapa ett fortsatt förtroende för företaget. Att ha förtroende för marknaden är 
                                                
69 Bryman Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (2002), s.346 
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en av förutsättningarna för att upprätthålla det kapitalistiska systemet. Det är 
antagligen en av orsakerna till att årsstämman och dess utformning är lagstiftad då 
det är i statens intresse att bevara den kapitalistiska ordningen. Om dagordningen 
inte skulle följas äventyras årsstämmans klara struktur. Det är viktigt att påpeka att 
man frångår dagordningen när man gör det. Om man inte påpekar det kan 
personens inlägg uppfattas som störande och även misskrediterande för 
årsstämmans betydelse. 
 
Analysens syfte är att visa dels de underliggande strukturer som samtalandet 
uppvisar i samspelet mellan människor, dels hur parterna skapar ordning i detta 
samspel. Det är företagsledningen som skapar ordningen i detta samspel eftersom 
det är deras regler som följs. Ordförande för H&M och TeliaSoneras årsstämmor 
påpekade flera gånger när aktieägarna skulle fråga något att det är viktigt att hålla 
tiden eftersom alla ska få möjlighet att ställa sina frågor.  
 
Då NGO: s egentligen inte hör hemma på en årsstämma kan deras inlägg ses som 
besvärande för företagsledningen. Företagsledningen är via aktieägarförteckningen 
redan innan årsstämman medvetna om vilka personer som kommer att vara 
närvarande och de är således förberedda på att kritik till företaget kan uppstå från 
aktieägare. Därför har det förmodligen inte heller blivit någon större konflikt under 
någon av de årsstämmorna vi besökte. Företagsledningen vill helt enkelt undvika 
motsättningar som kan uppstå på årsstämman. Genom att behålla ordningen på 
årsstämman skapar de även en trygghet för aktieägarna.  
 
Årsstämman är en företeelse som har vissa drag som kännetecknar de flesta 
institutionella förfaranden. Den har visat sig vara en plats där det officiella samtalet 
pågår mellan NGO: s och företagsledningen.  
 
Tidigare i teoridelen har grundläggande redskap i samtalsanalysen presenterats. 
Samtalets trafikregler följs även på årsstämman. Man följer vissa trafikregler när det 
gäller hur man ska framföra sitt tal, när man får ställa vissa frågor och hur man ska 
göra för att föra en diskussion med företagets representanter. Dessa regler är man 
oftast inte är medveten om att de finns men ändå så följs dem.  
 
Turtagning är ett av de grundläggande redskapen som ska följas på årsstämman och 
den syftar på hur tilldelning av yttranden sker. Turtagningen var väldigt central och 
explicit på de fem årsstämmorna. Varje punkt på dagordningen har påbörjats med en 
inledning där ordförande poängterade vem det är som kommer härnäst att yttra sig. 
På detta sätt har man ytterligare framhävt strukturen och de lagstadgade reglerna 
om årsstämman.  
 
Ett annat redskap är närhetspar som betyder att vissa aktiviteter i talet inbegriper med 
varandra förknippande faser som t.ex. att en fråga följs av ett svar. Visserligen kan 
detta ifrågasättas starkt då det under flertalet årsstämmor var monologiska 
uttalanden från företagsledningen. De flesta punkter som skulle godkännas av 
aktieägarna blev fastställda av ordföranden utan någon paus emellan frågan och 
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fastställandet. Men tillika så svarade företagsledningen när aktieägarnas frågor kom 
på dagordningen. Då följdes närhetsparet. 
 
Presekvens innebär att det är vanligt att ett erbjudande inte framställs på en gång utan 
istället börjar personen prata om något annat för att under tiden förbereda terrängen 
innan det verkliga ärendet framställs. Aktiespararna har alltid börjat sina inlägg med 
att berömma företaget för det gångna året. Detta kan tolkas som att de förbereder sig 
för den kritik de vill framföra och de förslagen till förändring de har. Detta har vi 
noterat på alla fem årsstämmor. Vi kan inte relatera till presekvenser för Amnesty då 
deras förslag om människorättspolicy inte kom som en överraskning för 
företagsledningen på årsstämman.  
 
Preferensstruktur innebär att man föredrar att svara på ett visst sätt, och att vissa 
reaktioner föredras framför andra. På Nordeas årsstämma har VD svarat på en av 
Aktiespararnas förslag att han kommer att ”tänka på saken”. Svaret var inte det 
Aktiespararna ville få men det var inte negativt heller. På så sätt undvek VD: n att en 
konflikt skapades och avslutade diskussionen där fastän inte frågan var besvarad. 
 
Reparationsmekanismer är inte bara korrigeringar pga. felsägningar utan innefattar 
även talare som ändrar sig eller omformulerar sig. Reparationsmekanismer förekom 
inte på årsstämmorna. De är inte vanliga på årsstämman för att alla intar sina 
speciella roller och kan sina repliker. Det mesta som företagsledningen sade stod 
redan i årsredovisningen och var inget revolutionerande i sig.  
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6. Slutsatser 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Det har aldrig varit vår avsikt att generalisera fram några slutsatser ur våra intervjusvar och 
ur våra observationer. Det har handlat om individuella upplevelseperspektiv och inte om att 
ge någon heltäckande bild av årsstämman. Dock kan man med det i åtanke bilda sig en 
uppfattning om våra reflektioner som årsstämmobevakare. 
___________________________________________________________________________ 
 
Det centrala som betraktats i denna studie var samtalets utformning på årsstämman. 
Detta för att komma fram till vilken roll samtalet mellan NGO: s och 
företagsledningen har för NGO: s påverkan på beslutstagandet.  Samtalsstrukturen 
har främst påverkat processen för att skapa legitimitet för de två NGO: s. Det är inte 
är på årsstämman Aktiespararna och Amnesty kan påverka besluten, utan innan och 
efter. Om man anknyter till kommunikationsmodellen (bild 5.1) kan man konstatera 
att pilarna som går via årsstämman inte är av lika stor betydelse som de som går vid 
sidan av den. Båda NGO: s har kontaktat företagen vid andra tillfällen och framfört 
sina förslag då. Årsstämman blev således ett sätt att få närvarande aktieägare 
medvetna om vad NGO: s agerande på årsstämman handlar om. 
 
Genom att använda samtalsanalysen för att analysera pilarna i 
kommunikationsmodellen har vi insett att årsstämman genomgående följer en klar 
struktur. När vi uppfattade vikten av att årsstämman följer en viss struktur insåg vi 
även den betydelse årsstämman har för Aktiespararna och Amnesty.  
 
NGO: s får mycket stöd i samhället eftersom de arbetar för att skapa förutsättningar 
för ett mer rättvist samhälle. Därmed har vi gjort det antagandet att de flesta NGO: s 
även borde stödjas av många på årsstämman. Detta antagande bekräftades då tredje 
AP- fondens representant välkomnade förslaget från Amnesty på en av 
årsstämmorna. Aktiespararna och Amnesty har dock inte välkomnat varandras 
förslag på de två årsstämmor båda var närvarande. Vi betvivlar inte att stödet mellan 
Aktiespararna och Amnesty finns men antar att den rollfördelning och den strikta 
strukturen på årsstämman påverkar även Aktiespararnas och Amnestys agerande. 
Utifrån den samtalsutformning vi betraktat har det varit naturligt att dra slutsatsen 
att strukturen på årsstämman styrt NGO: s agerande. Genom att ha valt den 
teoretiska referensram som vi gjort har fokus varit på pilarna som går via 
årsstämman i kommunikationsmodellen. Hade en annan teori valts hade 
förmodligen andra kommunikationsvägar varit aktuella. Då hade andra slutsatser 
dragits och vi skulle sannolikt ha reflekterat kring annat än årsstämmans struktur 
som varit central i vår analys. 
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7. Avslutande diskussion 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Här redogörs för tankar och frågeställningar som inte direkt hade med studiens syfte att göra, 
men är tänkvärda för vidare forskning i ämnet. 
________________________________________________________ 
 
Det går inte att bortse ifrån att årsstämman idag ses av många besökare som en social 
företeelse. Det har blivit ett tillfälle då aktieägare träffas för att ha en trevlig samvaro 
med varandra där de kan lyssna på fina tal och eventuellt få en present. Detta kunde 
beskådas då en del aktieägare tog med sig en liten flaska vin och ett kristallglas för 
att upprätta den rätta atmosfären på årsstämman. Man kan fråga sig vad vissa 
årsstämmobesökare har för intresse med att besöka årsstämman. Idag är det många 
som är aktieägare indirekt, via fonder och pensionssparande, samt många som är 
korttidsspekulanter som handlar via Internet och inte strävar efter en direkt kontakt 
med ledningen som de äldre aktieägarna brukar göra. Till detta kan tilläggas att 
genomsnittsåldern på en årsstämma idag är 75 år. Detta väcker frågor om 
årsstämmans betydelse har förändrats för aktieägarna. Att dessutom fundera kring 
dess framtida betydelse är fascinerande. I samband med det vore det intressant att 
jämföra de olika aktieägarnas åsikter om årsstämmans existens samt företagens 
synpunkter på årsstämmans betydelse.  
 
Intressekonflikten mellan NGO: s och företagen är inget som kommer att avgöras på 
årsstämman. För att få ett mer komplett svar på hur NGO: s agerar och påverkar via 
årsstämman måste man givetvis ta hänsyn till att de för samtal med företagen både 
före och efter stämman. Vi kom till insikt om att det avgörande samtalet och 
samarbetet mellan dessa parter sker innan och efter årsstämman. Att undersöka alla 
dessa samtal mellan NGO: s och företagen anser vi skulle ge en mer heltäckande bild 
varför NGO: s ens väljer att agera på årsstämman.  
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Amnestys webbsida, http:// www.amnesty.se 
Haldex webbsida, http://www.haldex.se 

http://www.aktiespararna.se
http://www.amnesty.se
http://www.haldex.se
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Hennes och Mauritz webbsida, http://www.hm.com 
Hexagons webbsida, http://www.hexagon.se 
Nordeas webbsida, http://www.nordea.com 
TeliaSoneras webbsida, http://www.teliasonera.com 
Wikipedias webbsida, http://www.wikipedia.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hm.com
http://www.hexagon.se
http://www.nordea.com
http://www.teliasonera.com
http://www.wikipedia.org
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Bilaga 1 
 
Protokoll 
 
Protokoll från Nordeas årsstämma, 2006-06-03, 
http://www.nordea.com/sitemod/default/index.aspx?pid=512602 
 
Protokoll från Haldex årsstämma, 2006-06-03 
http://www.haldex.se/index_main.asp?f=/corp_gov/agm_2006.asp%3f 
 
Protokoll från TeliaSoneras årsstämma, 2006-06-03 
http://www.teliasonera.se/article/0,2858,l-se_h-15181_a-286186,00.html 
 
Protokoll från Hexagons årsstämma, 2006-06-03 
http://www.hexagon.se/sve/investors/agm_2006.asp 
 
 
 
 
Bilaga 2 
 
Axplock av intervjufrågor till Aktiespararnas representanter  
 

• Besöker Aktiespararna årsstämmor beroende på aktuella frågor? 
 
•  Vad är vanliga frågor och kommentarer till de årsstämmor Aktiespararna besöker? 

 
• Vad är speciellt med årsstämman idag? 

 
• Skapar Aktiespararna en relation till ledningen?  
 
• Hur reagerar ledningen på de krav Aktiespararna ställer? 

 
• Vilka var årsstämmobevakningens huvudfrågor detta år? 

 
• Hur ser ni på årsstämmobevakningen?  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.nordea.com/sitemod/default/index.aspx?pid=512602
http://www.haldex.se/index_main.asp?f=/corp_gov/agm_2006.asp%3f
http://www.teliasonera.se/article/0,2858,l-se_h-15181_a-286186,00.html
http://www.hexagon.se/sve/investors/agm_2006.asp
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Bilaga 3 
 
ABGs uttalande vid Haldex bolagsstämma 2006-04-11 
 
”Tack för ordet herr ordförande, 
 
Amnesty Business Group är en ideell förening inom Amnesty International. 
Vårt mål är att inga svenska företag skall vara inblandade i kränkningar av 
mänskliga rättigheter. Det kan tyckas självklart, men mänskliga rättigheter kränks i 
alla branscher och i alla delar av världen. Vi försöker därför bistå företag med 
kunskap och metoder för hur man kan förebygga risken för att bli inblandad i 
kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi för idag dialog med ett antal stora företag i 
svenskt näringsliv som till exempel ABB, Hennes och Mauritz och Securitas. Sedan 
alldeles nyligen har vi också haft samtal med Haldex.  
 
Amnesty Business Group anser att varje svenskt företag med internationell 
verksamhet behöver ha en människorättspolicy för att säkerställa att verksamheten 
inte bidrar till att mänskliga rättigheter kränks. Människorättspolicyn behöver vara 
publik och implementeras i hela verksamheten för att säkerställa att företaget inte, 
vare sig direkt eller indirekt, medverkar i kränkningar av mänskliga rättigheter. 
Detta är särskilt angeläget om företaget har verksamhet i länder där kränkningar av 
mänskliga rättigheter förekommer i stor utsträckning. Kina är ett sådant land. 
Brasilien, Mexiko och Indien är andra exempel på länder där risken för kränkningar 
av mänskliga rättigheter är stor. Haldex är verksamma i alla dessa länder med bland 
annat tillverkning av bromskomponenter i en fabrik i Kina. Det är därför mycket 
angeläget att Haldex har en publik människorättspolicy.  
 
Vi gratulerar er till att ni på sidan 25 i er nya årsredovisning publicerar en policy för 
mänskliga rättigheter. Ni har därmed nu anslutit er till den majoritet av svenska 
multinationella industriföretag som publicerat sin policy. 
 
Företag som blir inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter, vetandes eller 
ovetandes, utsätter sig för en stor risk. Man riskerar till exempel legala konsekvenser, 
egen personals säkerhet och inte minst riskerar man att det egna varumärket skadas. 
Det är därför angeläget för alla aktieägare i Haldex att ledningen gör en riskanalys 
inom området mänskliga rättigheter och i praktisk handling följer upp det som man 
genom den nya policyn nu tagit ställning för. Det är önskvärt om dessa insatser 
också systematiskt rapporteras tillbaka till Haldex aktieägare och övriga intressenter. 
 
Vi önskar därför Haldex all framgång i ert arbete att implementera er policy och vi 
välkomnar en fortsatt dialog med er i ert arbete för mänskliga rättigheter. 
 
Tack för ordet. ” 
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Bilaga 4 
 
ABGs uttalande vid Hexagons bolagsstämma 2006-05-04 
 
”Tack för ordet herr ordförande, 
 
Jag heter Axel Peterson och företräder Amnesty business Group som är en del av 
Amnesty International. Vi arbetar med målet att inga svenska företag skall vara 
inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi försöker därför bistå företag 
med kunskap och metoder för hur man kan förebygga risken för att bli inblandad i 
kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi för idag dialog med ett antal stora företag i 
svenskt näringsliv som till exempel ABB, Hennes och Mauritz och Robur. 
 
Vi anser att varje svenskt företag med internationell verksamhet behöver ha en 
människorättspolicy. Policyn behöver vara publik och implementeras i hela 
verksamheten för att säkerställa att företaget inte medverkar i kränkningar av 
mänskliga rättigheter.  
 
Detta är särskilt angeläget om företaget har verksamhet i länder där sådana 
kränkningar förekommer i stor utsträckning. Kina är ett sådant land. Indien, Sri 
lanka och Mexico är andra exempel på länder där risken för kränkningar av 
mänskliga rättigheter är stor. Hexagon är verksam i alla dessa länder och har under 
det senaste året dessutom utökat sin verksamhet i flera av dem, bland annat genom 
öppnandet av en ny fabrik i Kina. 
  
Vi gratulerar Hexagon till att ni på sidan 24 i årsredovisning publicerar en policy för 
mänskliga rättigheter. Ni tillhör nu de 75 % av Sveriges börsnoterade företag som har 
en publik människorättspolicy.  
 
Företag som blir inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter utsätter sig för 
en stor risk. Förutom att man kan medverka till människligt lidande riskerar 
företaget legala konsekvenser och inte minst riskerar man att det egna varumärket 
skadas. Det är därför angeläget för alla aktieägare i Hexagon att ledningen gör en 
riskanalys inom området mänskliga rättigheter och i praktisk handling följer upp det 
som man genom den nya policyn nu tagit ställning för. Det är önskvärt om dessa 
insatser också systematiskt rapporteras tillbaka till Haldex aktieägare och övriga 
intressenter.  
   
Vi önskar därför Hexagon all framgång i ert arbete att implementera er policy och vi 
hoppas på en fortsatt dialog med er i ert arbete för mänskliga rättigheter 
 
 
Tack för ordet. ”  
 
 


