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Summary 

The general meeting of shareholders is the main forum wherein conflicts of 

interest between the board of directors and the shareholders, as well as in 

between shareholders, take place. From bearing a more formal character, 

wherein predecided resolutions are quickly decided upon, the general 

meeting has developed into an actual venue for critical questions from the 

shareholders and a more frequent utilization of the Swedish corporate law’s 

regulation of minority shareholder rights.  

In this study, the spotlight is focused on the chairman of the general 

meeting. As the general meeting develops into a livelier legal forum, higher 

requirements are imposed. Not only on the chairman’s character, but also on 

the clarification of the chairman’s role, authority, duties and responsibilities. 

It is therefore startling that neither the legislator nor Swedish legal doctrine 

has taken a closer look upon this field of corporate law.  

The study investigates the chairman’s role, and finds several advantages with 

engaging an independent chairman. Further, the study attempts to bring 

clarity regarding the chairman’s authority and duties during the general 

meeting. It is found that these are severely ambiguous within several areas of 

interest, and that they bear significant consequences on the protection of 

minority shareholders as well as debt holders. Finally the available measures 

of holding the chairman liable for wrongdoing during the general meeting 

are investigated, and a number of plausible measures are found. 

The major conclusion drawn is therefore that there exists a need for a 

discourse wherein the chairman’s role, authority, duties and responsibilities 

are distinguished. This would bring further clarity as to what can be 

expected from the chairman of the general meeting. 
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Sammanfattning 

Bolagsstämman är det huvudsakliga forum där intressekonflikter mellan 

såväl bolagsledning och aktieägare som aktieägare sinsemellan äger rum. 

Från att ha en mer formell karaktär, där redan avgjorda beslut klubbas 

igenom i snabb takt, har bolagsstämman alltmer utvecklats till ett faktiskt 

forum för kritiska frågor från aktieägarna och stundom även för ett mer 

frekvent utnyttjande av det aktiebolagsrättsliga minoritetsskyddet. 

I denna uppsats läggs fokus på personen som utses till att leda 

bolagsstämman, bolagsstämmoordföranden. I takt med att bolagsstämman 

blir ett alltmer levande juridiskt forum, ställs inte endast större krav på 

ordförandens person, utan även på tydliggörandet av vad ordföranden 

besitter för roll, befogenheter, förpliktelser, och ansvar. Det är därför 

iögonfallande att varken lagstiftaren eller doktrin ej närmare berört detta 

rättsområde. 

Studien utreder hur ordförandens roll bör vara utformad, och finner flera 

fördelar med att utse en från bolagsledning kontrollägare oberoende 

stämmoordförande. Vidare söker studien bringa klarhet i vad ordföranden 

har för befogenheter och förpliktelser vid stämman, och finner ett antal 

områden där rättsläget är oklart och bär stora konsekvenser på skyddet för 

minoritetsägare och borgenärer. Slutligen redogörs för de möjligheter som 

finns för bolaget, aktieägarna och övriga att ställa ordföranden till ansvar för 

eventuella felaktigheter denne gör sig skyldig till vid stämman, och finner ett 

flertal möjligheter att utkräva ansvar från stämmoordföranden. 

Slutsatserna som dras är därför att det krävs en diskurs vari 

stämmoordförandens roll, befogenheter, förpliktelser och ansvar klargörs, så 

att såväl aktieägare som ordföranden själv kan få klarhet i vad som kan och 

bör fordras av ordföranden vid stämman.   
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! Inledning 

Detta avsnitt inleds med en presentation av framställningens ämnesval, följt av en 

redogörelse för dess syfte och problemställning. På detta följer framställningens metod och 

diskussion kring det material som legat den till grund. Sist återges de avgränsningar som 

sätter ramen för framställningen, följt av en komprimerad redogörelse av framställningens 

innehållsmässiga disposition. 

!.! Introduktion 

De senaste tjugo åren har två intressekonflikter relaterade till 

bolagsstyrningen av större bolag varit föremål för en ingående diskussion i 

den juridiska och ekonomiska doktrinen. Dels har diskussionen rört den 

numera klassiska diskursen om principal-agent-konflikten mellan aktieägare 

och bolagsledningen, och dels har den rört intressekonflikten mellan 

majoritetsägare och minoritetsägare. Enligt det rådande paradigmet styr 

aktieplacerarna sina investeringar till de företag vars verksamheter har de 

bästa vinstutsikterna, varigenom aktieplacerarna bidrar till att resurserna i 

näringslivet utnyttjas så effektivt som möjligt.1 Samtidigt efterfrågas genom 

lagstiftningen ett mer aktivt ägande av aktieägarna där de ej enbart ser sina 

aktieinnehav som rena kapitalplaceringar, utan aktivt söker att förmå 

bolaget att förvalta aktieägarnas kapital på bästa sätt.2  

 Bolagsstämman är det primära forum där de ovannämnda 

intressekonflikterna mellan bolagsledning och aktieägare och aktieägare 

sinsemellan äger rum, och är den huvudsakliga arenan där aktieägarna 

utövar sin rätt att påverka bolagets förvaltning. Från att ha nästintill 

uteslutande uppfattats som en formalitet, där beslut som redan avgjorts 

 
1 Jfr SOU 1995:44 s 154 f. 
2 Jfr Prop 1997/98:99 s 175. 
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bakom kulisserna klubbas igenom i snabb takt, har bolagsstämman alltmer 

utvecklats till ett faktiskt forum för kritiska frågor från aktieägarna och 

stundom även för ett mer frekvent utnyttjande av det aktiebolagsrättsliga 

minoritetsskyddet.3 

 Hur bolagsstämman går till, vem som utses att leda den i egenskap 

av ordförande och vad denna ordförande har för befogenheter, förpliktelser 

och ansvar blir därför särskilt viktigt för aktieägarnas möjlighet att utöva sitt 

inflytande över bolaget. Betydelsen kan tänkas bli än större i en alltmer 

regelintensiv framtid i takt med att större krav samtidigt ställs på de 

institutionella ägarna att vara mer aktiva i sin förvaltning av sina 

aktieplaceringar, och antalet externa, oberoende stämmoordförande vid 

bolagsstämmorna i de stora börsnoterade bolagen ökar.4  

 Ordföranden för bolagsstämman kan få en avgörande roll i såväl 

medlingen i intressekonflikterna som i det faktiska beslutsfattandet på 

bolagsstämman. Vidare är lejonparten av minoritetsbefogenheterna inom 

aktiebolagsrätten knutna till bolagsstämman, varpå stämmoordföranden 

även får en viktig, ansvarsfull och eventuellt direkt påverkande roll över det 

aktiebolagsrättsliga minoritetsskyddet.5 Huruvida stämmoordföranden äger 

befogenheten att s a s vara aktivt opartisk – i bemärkelsen att ordföranden 

kan proaktivt förhindra stämmobeslut som strider mot det 

aktiebolagsrättsliga minoritetsskyddet – kan i hög grad påverka hur väl det 

lagfästa minoritetsskyddet faktiskt efterföljs och får genomslag i det 

praktiska rättslivet. Det är därför tämligen iögonfallande att 

stämmoordförandens befogenheter, förpliktelser och ansvar ytterst 

 
3 Jfr Beyer (2006) s 77 och Beyer (1996) s 681 f. 
4  Jfr Dahlgren & Moberg (1987) som redan för mer än 15 år sedan menade att 

bolagsstämmorna i framtiden skulle få en allt större betydelse, tyvärr utan att doktrinen, 
med undantag för Svante Johanssons avhandling ”Bolagsstämma” 1990, har bemödats att 
söka utreda ämnet närmare. 

5 Jfr Johansson (1990b) s 14. 
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knapphändigt reglerats av lagstiftaren, och ej heller har diskuterats i den 

juridiska doktrinen i en alltför nämnvärd utsträckning.6  

!." Syfte  

Det generella syftet med denna framställning är att söka utreda och klargöra 

den aktiebolagsrättsliga funktionen som bolagsstämmoordföranden utgör. 

För att uppfylla syftet delas det upp i fyra huvudsakliga delfrågor: 

• Hur vanligt är det att en extern stämmoordförande anlitas?  

• Vilka är stämmoordförandens befogenheter och förpliktelser vid 

bolagsstämman? 

•  Vilket personligt ansvar bär stämmoordföranden? 

•  Vilka för- och nackdelar innebär valet av en extern stämmoordförande? 

Framställningen syftar också till att, som ett upplysande inslag om den 

faktiska rättstillämpningen, utreda hur stämmoordförandens roll hanteras 

och betraktas i praktiken av jurister verksamma som externa 

stämmoordförande.  

 Omständigheten att ämnet inte behandlats närmare i den juridiska 

doktrinen är måhända inte motiv nog att söka utreda ämnet – det kan ju 

t o m bero på att ämnet bär liten relevans eller svårligen kan behandlas på ett 

rättsvetenskapligt sätt.7 Min mening – för vilken jag finner stöd hos de 

verksamma jurister jag talat med – är emellertid att ämnet bär hög relevans, 

eftersom stämmoordförandens roll såsom angetts ovan är viktig och kan 

tänkas komma att bli än viktigare i en mer bolagsstyrningsorienterad 

framtid. Således anser jag att det är befogat att söka fylla luckan i den 

juridiska doktrinen. I de fall där rättsläget rörande 

bolagsstämmoordförandens roll på stämman är oklart, söker jag stundom 

 
6 Jfr Beyer (2006) s 78 f. Redan på 1920-talet påtalades den bristande kännedom om 

vilken makt stämmoordföranden anses ha, se Söderström (1927) s 36, och läget tycks inte ha 
förbättras nämnvärt sedan dess. 

7 Jfr Sandgren (2007) s 24. 
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ödmjukt föra fram de för- och nackdelar som har eller möjligen kan 

identifieras med olika förespråkade eller annars tänkbara juridiska lösningar, 

utan att för den sakens skull leda in framställningen i direkta slutsatser de 

lege ferenda.  

!.! Metod och material 

1.3.1 Angreppsvinkeln 

Utredningen görs främst mot bakgrund av det aktiebolagsrättsliga 

minoritetsskyddet, vilket är det rättsområde inom vilket 

stämmoordförandens roll blir som allra mest avgörande och juridiskt 

intressant. Det är oftast engagerade minoritetsägare som får 

bolagsstämmorna att bli ett mer spännande aktiebolagsrättsligt skådespel 

än de formella tillställningarna som annars brukar karaktärisera 

aktiebolagets högsta beslutande organ. Det är också på 

minoritetsskyddsreglerna som förespråkarna av användandet av externa 

stämmoordföranden ofta grundar sina ståndpunkter.  

1.3.2 Rättskällorna 

Eftersom uppsatsen i många avseenden är av en mer beskrivande och 

redogörande karaktär utgör sedvanlig rättsdogmatisk metod 

utgångspunkten. Stämmoordföranden är dock förhållandevis knapphändigt 

berörd av lagstiftaren i såväl lagbestämmelser som förarbetsuttalanden. Ej 

heller associationsrättslig praxis har i särskilt nämnvärd betydelse bidragit 

till att reglera de juridiska spörsmålen som omger ordföranden. En stor del 

av redogörelsen baseras därför på juridisk doktrin inom aktiebolagsrättens 

område. Viss doktrin som används i denna framställning har en mer 

diskussions- och debattinläggsartad karaktär, och kan således anses ha ett 



 5 

något lägre värde som rättskälla.8 Samma doktrin kan också vara skriven av 

verksamma jurister som kan ha ett särskilt intresse i saken – då de själva ofta 

tar uppdrag som extern stämmoordförande. Följaktligen hanteras sådan 

doktrin med ett visst ökat mått av försiktighet, särskilt i de fall där 

författaren går längre – eller emot – den striktare akademiska hållningen.   

 Där ledning ej heller står att finna i den aktiebolagsrättsliga 

doktrinen nyttjas ett antal ytterligare källor för att söka utreda rättsläget. 

Koden och dess historiska lydelser och förarbeten tillför viss vägledning.9 

Analogier och jämförelser med lagstiftning och doktrin inom 

föreningsrätten, statsrätten och kommunalrätten kan även dem bidra till 

argumentationen. Föreningsrätten då den är mycket snarlik 

aktiebolagsrätten, och statsrätten och kommunalrätten då de likt 

aktiebolagsrätten reglerar formerna för större beslutande församlingar. 

1.3.3 Den sammanträdestekniska sedvanan 

När ståndpunkter och resonemang rörande ordföranden inte står att finna i 

mer överordnade rättskällor kan sedvänja utgöra den yttersta rättskällan 

som återstår. 10  Den sammanträdestekniska sedvanan, även benämnt 

principen om s k gott mötesskick, är delvis sprungen ur det offentligrättsliga 

och består av ett flertal allmänna – om än stundom grumliga – regler för hur 

större sammanträden ska genomföras. Vissa regler har delvis kodifierats i 

ABL:s bestämmelser om bolagsstämman, medan vissa går att återfinna i 

den sammanträdestekniska litteraturen. Hänvisningar till sådan litteratur 

görs konsekvent genom framställningen med uttryckliga påtalanden att 

uttalandena grundar sig i svensk sammanträdespraxis, snarare än juridisk 

doktrin. 

 
8 Låt vara att mycket av den juridiska doktrinen består av just delade meningar där de 

olika förespråkarna argumenterar för sin lösning eller tolkning av olika juridiska spörsmål. 
9 Kodens förhållande gentemot ABL redogörs för i avsnitt 3.5. 
10 Jfr Strömholm (1996) s 320 f. 
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1.3.4 Den bolagsstämmospecifika sedvanan 

För att utröna hur dagens jurister utför uppdraget som oberoende 

stämmoordförande har inför denna framställning ett antal advokater som 

under de senaste åren hållit i ordförandeklubban vid ett flertal av de stora 

svenska bolagens bolagsstämmor intervjuats. De advokater som intervjuats 

är Sven Unger, Martin Börresen, Urban Båvestam och Willhelm Lüning. 

Den första kontakten togs via e-post, och frågorna som initialt ställdes i den 

däri bilagda enkäten finns återgivna i slutet av denna framställning. Denna 

initiala enkät låg sedan i vissa fall till grund för mer eller mindre åtskilda 

diskussionspunkter som följde på det ursprungliga enkätsvaret. Material 

som utvunnits ur dessa intervjuer återges som huvudregel utan hänvisning 

till vem som uttryckt vad. Istället klargörs huruvida någon, några eller 

samtliga av de intervjuade uttryckt en viss mening.  

 Denna balansgång mellan empirisk och juridisk metod, där den 

senare är avsevärt snävare, är måhända riskabel – men med hänsyn till den 

låga graden av reglering inom området bör dessa praktikers syn på rättsläget 

tillskrivas större vikt än vad fallet vore inom ett mer reglerat rättsområde. 

Givetvis kan det anses vara överdrivet att försöka dra generella slutsatser om 

sedvana från vad ett fåtal praktiskt verksamma jurister menar är kutym i det 

praktiska rättslivet, men det bör noteras att de jag intervjuat inför denna 

framställning utgör en betydande andel av de jurister som anlitats som 

externa stämmoordförande i de större noterade bolagen under de senaste 

åren.  

1.3.4 Något om sedvana och sedvanerätt 

Den finns en glidande skala mellan å ena sidan rena likformigheter i 

beteende och å andra sidan regelmässigheter som på något vis är bindande 

och vars åsidosättande utgör en kränkning av gällande ordning. 11 

 
11 Strömholm (1996) s 156 f. 
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Gränsdragningen mellan faktum och norm12 - mellan ett sedvanemässigt 

tillstånd eller handlande och en sedvanerättslig regel – görs lämpligen 

genom att ställa upp två villkor. Tillståndet eller handlandet ska för det 

första vara öppet, känt, någorlunda utbrett samt någorlunda varaktigt och 

för det andra utgöra s k opinio necessitatis – en rådande uppfattning att 

tillståndet eller beteendet är nödvändigt i bemärkelsen att det är bindande 

för de berörda.13 Många av de svaren jag fått i mina intervjuer med de 

praktiskt verksamma advokaterna ger uttryck för personliga åsikter och 

rutiner, och kan således inte ligga till grund för en på något vis bindande 

ordning. Vissa uppfattningar har dock istället karaktären av något som de 

intervjuade menar är gällande ordning. Där samtliga svar av sådan karaktär 

sammanfaller lyfts denna konsensus med vissa förbehåll fram som norm 

bland de intervjuade advokaterna.  

!.! Avgränsningar 

Framställningen är avgränsad till noterade svenska aktiebolag eller 

aktiebolag med en annars mycket bred utspridning av sina aktier, då 

bolagsstämmoordföranden generellt blir mindre intressant eller i praktisk 

mening obefintlig vid bolagsstämmor i en- och fåmansbolag, särskilt i 

sådana bolag där bolagsstämmorna i hög grad hålls per capsulam.14 Även 

om framställningen görs mot bakgrund av det aktiebolagsrättsliga 

minoritetsskyddet kommer ingen närmare undersökning av samtliga dess 

materiella regler göras. Fokus ligger istället på de minoritetsskyddsregler 

som blir särskilt intressanta i diskussionen av ordförandens befogenheter 

och ansvar. Framställningen ämnar inte heller att uteslutande diskutera 

 
12 Jfr tyskans ”Sein” och ”Sollen”. 
13 Strömholm (1996) s 198 f. 
14 Låt vara att stämmoordföranden kan vara av utomordentlig vikt i t ex bolag med 

50/50-ägande. 
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stämmoordföranden ur minoritetens perspektiv. Istället försöks delar av 

framställningen, där ämnet tillåter och görs mer intressant, belysas ur även 

majoritetens perspektiv, såväl som ur bolaget och ordförandens egna 

perspektiv. Frågan om stämmobesluts klanderbarhet och ogiltighet är 

ytterligare juridiska spörsmål som kommer beröras för att ge 

framställningen om stämmoordföranden substans i vissa avseenden. Även i 

detta avseende hålls denna redogörelse så avgränsad som möjligt, endast 

innehållande de frågor som bär inverkan på senare resonemang om 

stämmoordföranden. Bortom denna framställnings redogörelse faller även 

de mötestekniska frågor som inte lämpar sig för juridiska spörsmål.  

!.! Disposition 

Uppsatsen inleds med två kortare avsnitt för att forma den kontext vari 

framställningen bör placeras, varför de ämnar sig för en mer översiktlig 

läsning. Först redogörs i avsnitt 2 för det svenska näringslivets ägarstruktur, 

intressekonflikten mellan majoritets- och minoritetsägare samt hur denna 

intressekonflikt hanteras. Sedan beskrivs i avsnitt 3 bolagsstämmans 

funktion, såväl ur ett juridiskt som ur ett informativt perspektiv, samt de 

aktiebolagsrättsliga regler som sätter ramarna för bolagsstämmans 

förfarande. I avsnitt 4 utreds sedan selektivt det aktiebolagsrättsliga 

minoritetsskyddet som primärt aktualiseras i samband med bolagsstämman, 

med tyngd på de regler och bestämmelser som kan komma att vara särskilt 

kontroversiella vad avser stämmoordförandens befogenheter och 

förpliktelser. I samma avsnitt redogörs även kort för de primära påföljder 

som kan inträda vid överträdelser av de granskade 

minoritetsskyddsreglerna. Detta delvis för att lyfta fram de möjligheter som 

finns att angripa ett stämmobeslut som strider mot lag eller bolagsordning, 

och som stämmoordföranden inte har – eller inte får – stoppa redan vid 

bolagsstämman och delvis för att koppla detta till stämmoordförandens 

befogenheter och förpliktelser. Avsnitt 5 inleds med en redogörelse för 
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stämmoordförandens roll, och hur den kan te sig annorlunda när en extern 

stämmoordförande anlitas. Avsnittet fortsätter med en redogörelse för 

stämmoordförandens befogenheter och förpliktelser vid bolagsstämman, 

där dessa först beskrivs i allmänhet – för att sedan fokusera på ett antal 

särskilda spörsmål som förtjänar extra uppmärksamhet. I slutet av avsnitt 5 

återges de möjligheter som finns att utkräva ansvar från såväl en extern som 

intern stämmoordförande. Slutligen sammanfattas i avsnitt 6 de slutsatser 

som kan dras av framställningen, tillsammans med vissa egna reflektioner 

som uppkommit under arbetets gång och en kort diskussion om behovet av 

kompletterande och förtydligande lagstiftning på området.  
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! Aktieägarna 

I detta avsnitt redogörs för det svenska näringslivets ägarstruktur och hur intressekonflikten 

mellan majoritetsägare och minoritetsägare delvis kan hanteras genom 

röstvärdesdifferentiering och aktieägaravtal.  

!." Allmänt 

Ett vanligt förekommande föremål för akademiska studier är 

intressekonflikten mellan aktieägare och företagsledning. Svenska noterade 

bolag karaktäriseras av ett i hög grad koncentrerat ägande, ej sällan medelst 

röstvärdesskillnader mellan olika aktieserier. 15  I svenska noterade bolag 

består därför styrelserna huvudsakligen av med kontrollägarna lojala 

individer som inte deltar i den operativa verksamheten, varför den svenska 

bolagsstyrningsdiskursen främst har tagit sikte på styrelsens styrning av 

bolagets operativa ledning.16 I svenskt hänseende har också hävdats att 

intressekonflikten mellan majoritet och minoritet är mer framhävd än den 

mellan den kontrollerande aktieägarmajoriteten och företagsledningen,17 i 

synnerhet när företagsledningen är lojal med kontrollägarna. 

Minoritetsaktieägare brukar p g a deras bristande inflytande i allmänhet 

förlora intresset av att försöka påverka bolagets förvaltning, och istället 

betrakta sitt aktieinnehav som en ren kapitalplacering.18  

 
15 Bergström & Samuelsson (2012) s 149 ff. 
16 Blom, Kärreman & Svensson (2012) s 28 f. Garanten för de större aktieägarnas 

inflytande över bolagets styrelse är valberedningen, ett beredningsorgan under 
bolagsstämman som är obligatoriskt enligt Koden III.2.1, och som till varje bolagsstämma 
ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, jfr Sevenius (2010) s 119 f. 

17 Prop 1943:5 s 165. Jfr Bergström & Samuelsson (2012) s 149 ff. 
18  Rodhe (1950) s 287. Att införskaffa information om bolagets verksamhet och 

bolagsledningens kompetens är förknippat med stora kostnader, och förtjänsten för en 
ägare till en mindre aktiepost att engagera sig i en förbättring av bolagets förvaltning är 
ringa. Att minoritetsägare istället åker snålskjuts på en engagerad kontrollägare kan därför 
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 De primära strategier som finns tillgängliga för en aktieägare att 

aktivt påverka bolag i vilka man äger aktier i kan reduceras till två distinkta 

strategier: ”exit” och ”voice”. E x i t innebär avyttring av aktierna, eller att s a s 

”rösta med fötterna”. Varje aktieägare äger som utgångspunkt en 

aktiebolagsrättslig rätt att avyttra sina aktier enligt principen om aktiers fria 

överlåtbarhet, ! kap ! § ABL.19 V o i c e innefattar istället att aktieägaren 

söker påverka förhållandena i bolaget i önskvärd riktning genom aktivt och 

direkt, t ex vid bolagsstämman, eller indirekt, t ex via massmedia, 

kommunicera sina åsikter och ställningstaganden i olika frågor. En tredje 

faktor, ”loyalty”, som åsyftar lojalitet och ömsesidigt beroende mellan 

aktieägare och bolaget eller aktieägare sinsemellan, kan därtill påverka 

aktieägares benägenhet att nyttja endera strategin.20  

 

Tabell I 

Aktieägande per sektor i Sverige !""# och !"#!. 

Ägartyp !""# !"#! 

Icke-finansiella företag !! % !! % 

Finansiella företag !! % !" % 

Offentlig sektor ! % ! % 

Hushåll !" % !! % 

Icke-vinstdrivande organisationer ! % ! % 

Utländska ägare !" % !" % 

Källa: SCB (!"#$) 

 

 

vara det mest rationella valet. Detta bolagsstyrningsmässiga problem brukar benämnas som 
ett ”free rider problem”, se Bergström & Samuelsson (2012) s 154 ff. Den i Sverige vanligt 
förekommande röstvärdesdifferentieringen, se avsnitt 2.3 nedan, kan ses som en möjlighet 
att för samma kapitalinsats och risktagande som övriga aktieägare ”slippa undan” ansvaret 
att utöva inflytande över bolaget, se Blom, Kärreman & Svensson (2012) s 48 f. 

19 De förbehåll mot den fria överlåtbarheten som kan stadgas om i bolagsordningen enl 
4 kap ABL är ej tillåtna i noterade bolag enl 3 kap 2 § FFFS 2007:17. 

20 Bergström & Samuelsson (2012) s 162. Strategierna formulerades ursprungligen i 
Albert O. Hirschmann avhandling ”Exit, Voice and Loyalty” år 1970 och avsåg 
ursprungligen främst konsumentfrågor. 
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 Minoritetsaktieägare bör inte ses som en homogen grupp. De kan 

istället delas in i olika undergrupper med varierande kapitalbas, 

investeringshorisont och grad av aktivitet och engagemang i bolagets 

förvaltning. Sådana uppdelningar innehåller typiskt sett följande 

aktieägargrupper: institutionella investerare såsom pensions- och 

försäkringsfonderna; s k aktivister, det främsta svenska exemplet torde vara 

Christer Gardells Cevian Capital; samt vanliga aktiesparande 

privatpersoner.21  Samtliga minoritetsaktieägare har det gemensamt att de 

utan minoritetsskyddsreglerna vore utelämnade till majoritetsaktieägarna, 

som utan skyddsreglerna skulle kunna kontrollera bolaget och driva igenom 

de beslut de finner lämpliga.22 Aktieägarnas gemensamma intresse av god 

avkastning på aktierna – i linje med bolagets vinstsyfte – skulle därmed 

kunna ersättas med majoritetsaktieägarnas snävare intresse av god 

avkastning på d e r a s majoritetsaktieposter. 23  Som utgångspunkt har 

givetvis alla aktieägare rätt till sin pro rata-andel i bolagets vinst och 

tillgångar. En majoritetsägare kan dock söka generera en högre avkastning 

på sin majoritetsaktiepost medelst olika förfaranden som inte kommer en 

minoritet till godo, utan som t o m kan vara minoriteten till skada. Det är 

således mot denna bakgrund som minoritetsskyddsreglerna är införda. En 

minoritetsskyddsregel som hindrar sådana missbruk av en kontrollpost är 

möjligheten för ägare till sammanlagt en tiondel av aktierna i bolaget att vid 

årsstämma tvinga fram utdelning, 18 kap 11 § ABL, en regel som skyddar 

minoriteten från s k utsvältning.24  En annan skyddsregel inom detta område 

är det stränga majoritetskravet i 7 kap 43 § ABL som stadgar att det krävs 

bifall av s a m t l i g a närvarande aktieägare, företrädande 9/10 av alla aktier i 

 
21 I svenskt hänseende kan även s t a t e n anses utgöra en kategori. 
22 Sevenius (2010) s 106 f.  
23 Bergström & Samuelsson (2012) s 165. 
24 Jfr Nial (2007) s 199, Rodhe (2011) s 247 och Sandström (2007) s 300 f. 
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bolaget, för att rubba rättsförhållandet25 mellan redan utgivna aktier, t ex ett 

försämrande av vissa aktiers rätt till vinstutdelning genom att omvandla 

vissa aktier till preferensaktier.26  

2.2 Institutionella ägare 

De svenska institutionella ägarna kan delas upp i fondbolag, 

försäkringsbolag och statliga pensionsfonder. 27  Dessa representerade 

tillsammans dryga 20 procent av aktieägandet i svenska noterade bolag vid 

2012 års slut.28 Andelen var betydligt högre tidigare, men har minskat i takt 

med att kapitalet istället investerats utomlands.29 Enligt lagen (2004:46) om 

investeringsfonder får ett enskilt fondbolag, med olika fondprodukter, inte 

kontrollera så pass många röster i ett bolag att fondbolaget kan utöva ett 

väsentligt inflytande över ledningen av företaget. Fondbolagen är därför 

hänvisade av lagstiftaren till att enbart inneha minoritetsposter. För de 

privata pensionsfonderna och försäkringsbolagen finns inte något 

motsvarande förbud i Försäkringsrörelselagen (2010:2043). AP-fonderna är 

dock förbjudna att inneha mer än 10 procent av rösterna i ett enskilt bolag, 

enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder. 

 T i l l s a m m a n s kontrollerar dock ofta de institutionella ägarna 

mer än 10 procent av rösterna i de stora börsbolagen.30 Oaktat detta så har 

de institutionella ägarna historiskt sett förknippats med ett passivt 

 
25  Rubbandet av rättsförhållandet mellan aktierna får dessutom enbart ske i den 

utsträckning som ABL:s regler härom tillåter. 
26 Rodhe (2011) s 235 f. 
27 Blom, Kärreman & Svensson (2012) s 138. 
28 SCB, Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats (2013). 
29 Nachemson-Ekwall (2011) s 6. 
30 I t ex TeliaSonera kontrollerar de svenska institutionella ägarna Swedbank Robur, 

AMF, SHB Fonder, SEB Fonder, Skandia Liv och AP-fonderna dryga 10 procent av 
rösterna, medan dryga 11 procent av rösterna i Ericsson kontrolleras av 
SHB:s Pensionsstiftelse, Swedbank Robur, AFA Försäkring, Skandia Liv och AMF. Allt 
enligt respektive bolags årsredovisningar med respektive aktieägares aktieinnehav per den 
31 december 2012. 
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aktieägande, där exit har varit den vanligast praktiserade strategin.31 Den 

senaste tiden har en för denna framställning intressant trend kunnat skönjas, 

där institutionella ägare blivit allt synligare på bolagsstämmor och i 

massmedia.32 Denna trend torde kunna förväntas fortsätta, då allt fler röster i 

media och näringslivet uppfordrar ett större engagemang från de 

institutionella ägarna, bl a vid bolagsstämmorna.33 

 Utländska institutionella investerare representerade vid 2012 års slut 

drygt 40 procent av aktieägandet i svenska noterade bolag, att jämföra med 

dryga 18 procent 1992.34 De utländska ägarna tillämpar vanligtvis en exit-

strategi.35 Med deras starkt diversifierade aktieportföljer har de utländska 

investerarna ofta praktiska problem att avgöra hur de bör rösta i olika frågor 

vid bolagsstämman. Dessa anlitar därför ofta lokala röstningsrådgivare36 

som befullmäktigas att representera den utländska ägaren vid 

bolagsstämman.37 Sådana röstningsrådgivare har i svensk näringsmedia fått 

kritik för att de vägrar ta ansvar och även blockerar för de ägare som 

försöker ta ansvar genom att konsekvent rösta nej till samtliga ärenden på 

bolagsstämman – utan motivering och utan att lägga motförslag.38  

2.3 Röstvärdesdifferentiering 

Enligt ! kap ! § ABL tillåts en maximal röstvärdesdifferentiering om !:!". 

Före ABL !"## fanns inga begränsningar av röstvärdesdifferentieringen. 

Aktier med högre röstvärdesdifferentiering om !:!" som utgivits innan 

 
31 Sevenius (2010) s 48. 
32 A a s 105. 
33 Se t ex ”Tysta storägare uppmanas höja sina röster”, Svenska Dagbladet 23/4 2013 och 

”Börsens stenkastare”, Dagens Nyheter 20/12 2008. 
34 SCB, Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats (2013). 
35 Blom, Kärreman & Svensson (2012) s 60. 
36 Från engelskans ”proxy advisors”. 
37 KOM(2011) 164 s 15. 
38 ”Börsens stenkastare”, Dagens Nyheter 20/12 2008. 
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ABL !"##:s ikraftträdande, s k golden shares, är dock alltjämt tillåtna 

idag. 39  Den främsta anledningen till att röstvärdesdifferentieringen 

begränsades i ABL !"## var att en avsaknad av en övre gräns för vissa 

aktieseriers röstvärde ansågs innebära en möjlighet att i alltför hög 

utsträckning kunna separera makten över företaget från en motsvarande 

ekonomisk risk.40  

 Följaktligen finns det ingen möjlighet att utge aktier utan rösträtt.41 

Det är ej heller tillåtet för aktiebolag att utge aktier med olika nominellt 

värde.42 Lagstiftarens främsta argument att ändock bibehålla möjligheten till 

skilda röstvärden vid den senaste större aktiebolagslagsreformen !""# var 

att differentieringen ansågs vara av fortsatt stor betydelse för företagens 

möjlighet att finna ändamålsenlig finansiering, samt att den ansågs 

möjliggöra ett starkt, stabilt och därmed långsiktigt ägande. 43   Två 

motstående intressen – ägareffektiviteten kontra minoritetsskyddet – kan 

således urskiljas i utvecklingen av, och lagstiftarens nuvarande 

förhållningssätt gentemot, röstvärdesdifferentieringen och därmed 

gentemot den fundamentala principen om alla aktieägares rätt att deltaga i 

och påverka beslut i bolagets förvaltning. Röstvärdesdifferentiering av aktier 

är mer frekvent förekommande i Sverige jämfört med andra länder. År !""# 

var aktierna i !! procent av de svenska noterade bolagen uppdelade i två 

eller flera aktieslag med varierande röstvärde, att jämföra med Tysklands !" 

 
39 Även aktier som utgivits efter ABL !"## utan att kräva ändring av bolagsordningen 

är alltjämt tillåtna. Jfr Sandström (2007) s 139 f och Rodhe (2011) s 127 f. Det vanligaste 
exemplet på s k ”golden shares” är Ericsson, vars B-aktie fram till 2004 hade 1:1000 
röstvärde av A-aktien. Även andra bolag hade tidigare röstvärdesdifferentiering uppgående 
till 1:1000, såsom Alfa Laval, Electrolux, SKF och Swedish Match, jfr SOU 1986:23 s 194. 

40 SOU 1941:9 s 500. 
41 Genom att kombinera de två finansiella instrumenten som omnämns i 11 kap 11 § ABL, 

vinstandelslån och kapitalandelslån, kan man dock konstruera ett finansiellt instrument likt 
en aktie, med en variabel, löpande avkastning (vinstandelslånet) och en variabel kapitaldel 
(kapitalandelslånet), utan tillkommande rösträtt. Jfr Rodhe (2011) s 75 f och Bergström & 
Samuelsson (2012) s 270 ff. 

42 SOU 1981:78 s 78. 
43 Prop 2004/05:85 s 247 f. 
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procent och Storbritanniens !" procent. 44  De i Sverige utbredda 

röstvärdesskillnaderna är ej heller utan kritiker. Den ovannämnda främsta 

svenska företrädaren för s k aktivistaktieägare, Cevian Capitals Christer 

Gardell, har kritiserat systemet med A- och B-aktier då han anser att det 

gynnar de stora maktsfärerna som vill behålla makten över sina bolag på 

bekostnad av mindre aktieägare som vill påverka och förbättra bolagets 

förvaltning.45 Även EU har under en lång tid sökt reglera en princip om ”en 

aktie en röst” för att stärka proportionaliteten mellan kapitalinsats och 

kontroll och därigenom stärka minoritetsägarnas inflytande. Ambitionerna 

lades dock ner sedan ett antal utredningar visade att en sådan lösnings 

påstådda positiva effekter saknade grund i såväl teori som empiri.46 

2.4 Aktieägaravtal  

Aktieägaravtal 47  är ett vanligen förekommande verktyg för att reglera 

makten i ett bolag mellan två eller flera större aktieägare, varvid dessa 

undgår att förlita sig på majoritetsprincipen allena.48 Aktieägaravtal kan 

användas såväl för att söka koncentrera ägarinflytande som för att söka 

sprida ägarinflytande.49 Under perioden !""! – !""# förelåg i mer än en 

femtedel av de svenska noterade bolagen aktieägaravtal mellan två eller flera 

aktieägare som stadgade överlåtelsebegränsningar, reglerade hur 

aktieägarna skulle rösta (s k röstbindningsavtal), eller andra liknande 

bestämmelser.50  Medan en bolagsordning är offentlig genom Bolagsverkets 

 
44 Bennedsen & Nielsen (2004) s 263. 
45 ”Gardell har tröttnat på svenska bolag”, Svenska Dagbladet 11/7 2013. 
46 SEC(2007) 1705 s 4 ff. 
47 I äldre doktrin ofta benämnt konsortialavtal.  
48 Bergström & Samuelsson (2012) s 179 ff. 
49 Sjöman (2008) s 52 f. 
50 Cronqvist & Nilsson (2003) s 702 f och Bergström & Samuelsson (2012) s 180. Då 

aktieägareavtalen inte är föremål för offentlighet, registreringskrav eller dylikt torde dock 
sådana utredningar vara något vanskliga. 
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register kan ett aktieägaravtal hållas hemligt mellan parterna. Parterna kan 

därigenom förpliktas sinsemellan att rösta enligt en förutbestämd linje utan 

övriga aktieägares (åtminstone initiala) kännedom.51 Att notera är också att 

aktieägaravtal även kan användas för att begränsa eller utvidga 

minoritetsskyddet genom att aktieägare avtalar om att inte tillämpa vissa 

minoritetsskyddsregler parterna emellan, eller att vissa beslut ska kräva 

bägge parters samtycke.52 En överenskommelse om ett u t v i d g a n d e av 

minoritetsskyddet torde dock endast komma de aktieägare som tillträder 

avtalet tillgodo, snarare än att medföra ett generellt utvidgande till gagn för 

samtliga minoritetsaktieägare.53 

 Slutligen bör noteras att aktieägaravtal enligt härskande svensk 

rättsuppfattning ej medför aktiebolagsrättsliga verkningar utan stöd i lag, 

enligt den aktiebolagsrättsliga separationsprincipen. Att aktieägare röstar i 

strid mot ett aktieägaravtal inverkar således i princip inte på ett 

bolagsstämmobesluts giltighet och en överträdelse av ett aktieägaravtal kan 

därför inte utgöra grund för en klandertalan.54  

 
51 Sandström (2007) s 79 f. 
52 A a s 195 f. 
53 B e g r ä n s n i n g a r av minoritetsskyddet i ett aktieägaravtal påverkar givetvis ej 

övriga aktieägares möjlighet att utnyttja vissa minoritetsskyddsregler. I publika bolag torde 
det spridda ägandet omöjliggöra att sådana bestämmelser kan tillämpas i någon vidare 
utsträckning. 

54  Se t ex NJA 2011 s 429 och NJA 1972 s 29. Se även Nial (2007) s 308 ff, 
Sandström (2007) s 82 f, Bergström & Samuelsson (2012), s 182 och 
Arvidsson (2010) s 277 ff. 
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! Bolagsstämman 

I detta avsnitt redogörs för bolagsstämmans funktion och de mer grundläggande reglerna 

som sätter ramarna för hur en bolagsstämma går till. Redogörelsen hålls avsiktligen kort, då 

mer specifika ärenden med fördel utreds i samband med dess förhållande till 

minoritetsskyddet och bolagsstämmoordförandens roll. I slutet av avsnittet redogörs även 

för Kodens reglering av bolagsstämman, samt Kodens och övrig självreglerings förhållande 

till ABL. 

!.! Allmänt 

Bolagsstämman, i synnerhet den ordinarie årsstämman, kan anses besitta 

två huvudsakliga syften, dels ett legalt syfte och dels ett informativt syfte. 

Det legala syftet består i att avhandla de ärenden som krävs enligt lag, 

bolagsordning och aktieägare; medan det informativa syftet består i att 

delge aktieägarna information om bolagets verksamhet under det gångna 

året och bolagsledningens prognoser om framtiden.55 Bolagsstämman är ur 

juridiskt hänseende aktiebolagets högsta beslutande organ.56 Inom lagens57 

ramar kan stämman fatta beslut i alla frågor som rör bolaget.58  

 Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår ska ordinarie 

bolagsstämma hållas där styrelsen ska lägga fram årsredovisningen och 

revisionsberättelsen, 7 kap 10 § ABL. På stämman äger alla aktieägare en 

ovillkorlig rätt att närvara, 7 kap 2 § ABL, och rätten att delta i 

bolagsstämma kan inte skiljas från äganderätten till aktien.59 En enskild 

 
55 Lindahl & Sandell (1999) s 13 f. 
56 Nial (2007) s 115 f och Rodhe (2011) s 159 f. 
57 Även bolagsordningen kan avgränsa stämmans kompetens i olika hänseenden, men 

denna står det bolagsstämman fritt att ändra om stämman så önskar. 
58 Rodhe (2011) s 159 f och Johansson (1990a) s 61 ff. 
59 Rodhe (2011) s 164 och Nial (2007) s 169. Denna regel har dock ett undantag i 

4 kap 43 § ABL rörande testamentarisk nyttjanderätt av aktie. 
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aktieägares relativa inflytande vid bolagsstämman beror på hur stort 

deltagandet är på bolagsstämman, och i större bolag tenderar benägenheten 

för aktieägare att närvara vid bolagsstämman att minska. Därigenom kan en 

aktieägare med en viss andel av de absoluta rösterna ofta besitta en betydligt 

större relativ röstandel vid bolagsstämman.60 

3.2 Kallelsen 

Då aktieägarnas rätt att bli informerade och att delta i beslutsprocesserna 

sker vid bolagsstämman är det viktigt att aktieägarna blir tydligt kallade till 

stämmorna. Kallelsen måste ske i så pass god tid och med ett tillräckligt 

informativt innehåll avseende de frågor som avses att behandlas på stämman 

att aktieägarna hinner korrekt bedöma om deras närvaro är påkallad. 

Samtidigt får kallelsen ej ske så pass tidigt att den hinner falla i glömska.61 

Reglerna för kallelse till bolagsstämma är mer krävande för publika 

aktiebolag, med hänsyn till det vittspridda ägandet. 62  T ex får inte 

kallelsetiden förkortas i bolagsordningen, 7 kap 18 § ABL. Kallelse till 

ordinarie bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra 

veckor före bolagsstämman, 7 kap 18 § ABL, och kan ske på olika sätt.63 

 Som ovan nämnts finns även krav på kallelsens informativa innehåll. 

Kallelsen ska, förutom formaliteter såsom tid och plats för bolagsstämman, 

innehålla ett förslag till dagordning för bolagsstämman, 7 kap 24 § ABL. I 

bolag med tusentals ägare kommer samtliga aktieägare aldrig kunna samlas 

på en bolagsstämma. Därför är det, som ovan nämnts, viktigt att kallelsen 

innehåller de ärenden som ska behandlas vid bolagsstämman så att 

 
60 Blom, Kärreman & Svensson (2012) s 49 f. 
61 Johansson (1990a) s 179 f. 
62 Sandström (2007) s 179 f. 
63 Skriftlig kallelse via post måste dock alltid ske till varje känd aktieägare om stämman 

ska behandla något av de särskilt angivna ärendena i 7 kap 23 § ABL, såsom ändring av 
bolagsordningen eller likvidation av bolaget. 
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aktieägarna – och då kanske i synnerhet minoritetsägarna – kan avgöra om 

deras närvaro vid stämman är nödvändig eller ej.64 Reglerna är därför till 

stor del utformade med syfte att värna om minoritetsaktieägarna.65 Kallelsen 

utgör följaktligen något formalistiskt utgångpunkten för vilka ärenden som 

stämman får fatta beslut i, och som huvudregel får stämman ej besluta i 

ärenden som inte angivits i kallelsen, 7 kap 26 § ABL.66 

3.3 Röstning genom ombud 

Aktieägare har rätt att utöva sin rösträtt genom ombud, 7 kap 3 § ABL. 

Denna rätt kan inte inskränkas i bolagsordningen.67 Ombudet måste kunna 

styrka sin behörighet genom en skriftlig, daterad och av aktieägaren 

undertecknad fullmakt ställd till innehavaren; till viss man, eller; till viss man 

eller order.68 I avstämningsbolag får fullmakten inte vara äldre än fem år och 

en och samma aktieägare får utse flera ombud för olika delposter av aktier, 

7 kap 3 § ABL. Bolaget får som huvudregel ej bekosta insamling av 

fullmakter, 7 kap 4 § ABL, då lagstiftaren har önskat förhindra att bolagets 

resurser utnyttjas av en bolagsstyrelse för att samla in fullmakter till stöd för 

bolagsledningens egna förslag till beslut vid bolagsstämman.69 Noterade 

bolag ska dock tillhandahålla aktieägarna fullmaktsformulär, 

7 kap 54 a § ABL, för att förenkla den praktiska hanteringen för ovana 

aktieägare och underlätta vid inpasseringen till bolagsstämman.70 

 
64 Johansson (1990a) s 179 f. 
65  Utöver andra funktioner, såsom att bidra till att upprätthålla en möjlighet för 

aktieägarna att utöva kontroll och makt över bolagets ledning. 
66 Jfr Sandström (2007) s 179 f. 
67 Se t ex prop 1975:103 s 388, prop 1997/98:99 s 230 och SOU 1995:44 s 164. 
68 Rodhe (2011) s 167. 
69 Rodhe (2011) s 168. 
70 Nial (2007) s 173. 
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3.4 Dagordning och ärenden 

Som nämnts ovan, i avsnitt 3.2, är huvudregeln den att stämman ej får fatta 

beslut i ärenden som inte angivits i kallelsen, 7 kap 26 § ABL. Från denna 

huvudregel finns ett antal undantag. Ett första undantag återfinns i 

paragrafens första mening och rör fall där samtliga aktieägare är närvarande 

och ej motsätter sig prövning av ett ärende som inte framgått i kallelsen.71 

Ett andra undantag återfinns i paragrafens andra mening och stadgar att 

stämman alltid kan fatta beslut i ärenden som är obligatoriska enligt lag72 

eller bolagsordning, såsom frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter 

och VD, även om dessa ärenden ej intagits i kallelsen. Ett tredje undantag 

från huvudregeln är, enligt 7 kap 26 § 3 mom ABL, att stämman får avgöra 

ärenden som omedelbart föranleds av ett annat ärende som ska avgöras. 

Stämman får vidare besluta om sammankallande av extra bolagsstämma för 

att behandla ett ärende som ej får behandlas vid den aktuella stämman enligt 

7 kap 26 § ABL.73 

 En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämman 

ska skriftligen begära detta hos styrelsen inom viss tidsfrist inför en stämma, 

7 kap 16 § ABL, så att ärendet kan tas upp i kallelsen. Någon t i d i g a s t e 

tidpunkt för när en aktieägare kan tillställa styrelsen sin begäran finns inte. 

Aktieägaren kan blott ange att han önskar få ärendet behandlat på den 

stämma som närmast kommer att hållas.74 Aktieägare behöver givetvis dock 

inte skriftligen i förväg inkomma med sina förslag till b e s l u t i ärenden som 

är, eller som aktieägaren önskar få, medtagna i kallelsens dagordning, t ex 

val av stämmoordförande, bolagets vinstdisposition, val av styrelseledamöter 

m m.75 Vidare är det viktigt att notera att vissa minoritetsskyddsregler, 

 
71 Jfr den allmänna och fundamentala principen om samtliga aktieägares samtycke. 
72 Se 7 kap 10-11, 61 §§ ABL. 
73 Till vilken ny kallelse givetvis ska ske. 
74 AJS (2013) 7 kap 16 § ABL. 
75 Beyer & Båvestam (2008) s 33. 
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såsom en begäran om vinstutdelning enligt 18 kap 11 § ABL, inte kräver att 

frågan finns upptagen i dagordningen.76 En aktieägare behöver alltså i dessa 

fall inte före stämman skriftligen begära att ärendet tas upp.77 

3.5 Koden och övrig självreglering 

Syftet med Koden är att ”stärka förtroendet för de svenska börsbolagen 

genom att främja en positiv utveckling av bolagsstyrningen i dessa bolag.”78 

Koden utgår från ABL och riktar sig primärt till bolag noterade på svensk 

börs eller annan auktoriserad marknadsplats. Den gäller i dagsläget svenska 

bolag noterade på NASDAQ OMX Nordic Stockholm, den s k 

Stockholmsbörsen, och NGM Equity. Koden bygger på principen ”följ eller 

förklara”, vilken innebär att ett enskilt bolag kan avvika från Kodens enskilda 

regler under förutsättning att företaget avger förklaringar där skälen till 

respektive avvikelse redovisas.79 Kollegiet för svensk bolagsstyrning roll på 

regelområdet är utpräglat normgivande, medan Aktiemarknadsnämnden är 

det organet som på begäran uttalar sig om hur Koden ska t o l k a s i det 

enskilda fallet. 80  NASDAQ OMX Stockholm och NGM:s respektive 

disciplinnämnder ö v e r v a k a r huruvida de svenska börsbolagen tillämpar 

Koden korrekt, och kan besluta om sanktioner för bolag som ej förklarar 

sina regelavvikelser. Det är dock inte dessa disciplinnämnders uppdrag att 

bedöma huruvida bolagens förklaringar till enskilda regelavvikelser är 

godtagbara eller inte. Detta får istället kapitalmarknaden avgöra och 

uttrycka t ex vid bolagsstämman, i media eller i sin handel i aktien.81 Utöver 

Koden och Aktiemarknadsnämndens uttalanden innefattar även det 

 
76 Jfr 18 kap 2 § ABL. 
77 AJS (2013) 18 kap 11 § ABL. 
78 Koden s 3 f. 
79 A a s 10 ff. 
80 Kristiansson (2011) s 153 ff. 
81 A st. 
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noteringsavtal som varje noterat bolag ingår med NASDAQ OMX 

Stockholm eller NGM ett flertal regler, som främst tar sikte på bolagens 

informationsutgivning. 

 Av intresse i detta sammanhang är att Koden tidigare innehöll 

betydligt mer detaljerade regleringar av bolagsstämman. Efter två 

revideringar, 2008 och 2010, är Koden nu väsentligen förkortad och 

förenklad. Bortsett från mer formella regler stadgar Koden, med avseende 

på bolagsstämman, bl a att styrelseordföranden och tillräckligt många 

styrelseledamöter ska närvara så att styrelsen är beslutsför vid stämman, 

Koden III.1.3; att bolagets valberedning ska lämna förslag till ordförande vid 

årsstämma, Koden III.1.4; samt att till justerare av protokoll ska utses 

aktieägare eller ombud för aktieägare som inte är styrelseledamot eller 

anställd i bolaget, Koden III.1.6.  
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! Minoritetsskyddet 

I detta avsnitt beskrivs reglerna i ABL och Koden avsedda att skydda minoritetsägarna, 

med fokus på de regler som aktualiseras vid bolagsstämman. De regler där ordförandens 

roll och agerande blir särskilt viktigt framhävs, medan övriga minoritetsskyddsregler 

behandlas mer ytligt. Även reglerna om ogiltiga och klanderbara stämmobeslut redogörs i 

syfte att belysa i sammanhanget relevanta påföljder och konsekvenser för ordförandens roll. 

!.! Allmänt 

Aktiebolagsrätten vilar som utgångspunkt på principen om att den yttersta 

bestämmanderätten i ett aktiebolag ska tillkomma den eller dem som 

besitter majoriteten av rösterna. 82  För vissa särskilt ingripande 

bolagsstämmobeslut har dock lagstiftaren ansett att en kvalificerad majoritet 

ska krävas för att fatta beslutet, såsom vid ändringar i bolagsordningen, 

avvikelser från företrädesrätt genom riktade emissioner, minskning av 

aktiekapitalet m m.83  

 Principen om enkel majoritet motiveras främst av att bolaget ska 

ledas av en effektiv och beslutskraftig förvaltning.84 Som motvikt till denna 

majoritetsprincip har olika former av inskränkningar i majoritetens 

handlingsfrihet införts till skydd för minoritetsaktieägarna, av samhälleliga 

skäl såsom att värna kapitalförsörjningen till ett välfungerande näringsliv 

som det framträdande motivet85 snarare än rena rättviseskäl.86 Lagstiftaren 

har sålunda ansett att om minoriteten inte i viss utsträckning skyddas av 

 
82 Prop 1975:103 s 245. 
83 Rodhe (2011) s 234 ff. 
84 Sandström (2007) s 194. 
85  Prop 1975:103 s 245. Jfr även Bergström & Samuelsson (2012) s 163 f och 

Johansson (1990b) s 7 f. 
86 Sjöman (2008) s 50. 
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lagstiftningen blir det alltför riskabelt för personer och andra investerare att 

skjuta in pengar i ett aktiebolag där man skulle komma att hamna i en 

minoritetsställning. Alltså skulle kapitalplacerare, till skada för näringslivet, 

undandra sig från placeringar i aktier till skada för näringslivet. 87 

Avvägningen mellan majoritetsprincipen och viljan att skydda minoriteten 

är dock problematisk och majoritetsprincipen är alltjämt det 

aktiebolagsrättsliga fundamentet, varvid minoritetsskyddet enkelt uttryckt 

”inte [kan] hindra hårda tag mot minoriteten utan endast stoppa ojuste 

spel”.88 

  Minoritetsskyddet i ABL kan delas upp i sju undertyper.89 Först 

finns ett antal allmänna skyddsregler: likhetsprincipen och 

generalklausulerna. Det finns ett antal handläggningsförbud eller s k 

jävsregler; insynsregler som stärker aktieägares rätt till information; 

diktatsregler som ger minoriteten möjlighet att diktera bolagsstämmans 

beslut; ett antal stoppregler som ger minoriteten rätt att hindra beslut av 

bolagsstämman; separationsregler som möjliggör för minoriteten att utlösas 

ur bolagsgemenskapen; samt slutligen regler som möjliggör för aktieägare 

att hos domstol klandra och därigenom överpröva stämmobeslut. 

 Detta avsnitt ämnar, som angetts ovan, ej utgöra en uttömmande 

redogörelse för samtliga minoritetsskyddsregler. Avsnittet tar istället sikte 

på de regler där stämmoordförandens roll kan komma att vara särskilt 

betydelsefull för minoritetens möjlighet att utöva sin lagstadgade rätt. För 

den väl insatte kan avsnittet med fördel läsas översiktligt. För att underlätta 

en mer summarisk läsning utnyttjas notapparaturen för mer detaljerade 

redogörelser. Vidare används i efterföljande avsnitt återhänvisningar till 

redogörelsen i detta avsnitt för att ytterligare underlätta en översiktlig 

läsning. 

 
87 Rodhe (2011) s 231. 
88 Sandström (2007) s 194. 
89 Schematiseringen bygger på Sandström (2007) s 195 ff och Rodhe (2011) s 231 ff. 
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!.! Skyddsreglerna 

!.!." Likhetsprincipen och generalklausulen 

Alla aktier har som huvudregel lika rätt. Detta stadgande, som återfinns i 

! kap ! § ABL, ger uttryck för den aktiebolagsrättsliga likhetsprincipen. 

Denna princip fungerar som balans mot majoritetsprincipen. 90 

Likhetsprincipen hindrar endast formell särbehandling av a k t i e r n a; vid 

formell likabehandling av aktierna men reell särbehandling av aktieägarna 

äger principen ej tillämpning.91 Detta förhållandevis snäva och formalistiska 

tillämpningsområde har föranlett införandet av en princip om reell 

likabehandling av a k t i e ä g a r n a, som istället kommer till uttryck i 

generalklausulen i ! kap !" § ABL. 92  Enligt generalklausulen får 

bolagsstämman inte fatta beslut som är ”ägna(de) att ge en otillbörlig fördel 

åt en aktieägare (…) till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare”. 

Denna grundsats om reell likabehandling skyddar minoriteten från åtgärder 

vidtagna av en majoritet med avsikt att direkt eller indirekt skada 

minoriteten utan att för den delen kräva en formell särbehandling av olika 

aktieposter. Därigenom får generalklausulen ett vidare tillämpningsområde 

än ! kap ! § ABL.93  

 Samspelet mellan likhetsprincipen och generalklausulerna är 

omstritt. Utan närmare utredning än ovan kan sammanfattningsvis sägas att 

de två bestämmelserna tillsammans utgör en bas för minoritetsskyddet.94 I 

doktrin har framhävts att beslut som endast strider mot likhetsprincipen 

aldrig utgör en s k nullitet, utan måste klandras för att förhindra beslutets 

 
90 Bergström & Samuelsson (2012) s 61 ff och Sandström (2007) s 196 ff. 
91 Sandström (2007) s 197 f. 
92 A st. Motsvarande bestämmelse för styrelsen återfinns i 8 kap 41 § ABL. 
93 Rodhe (2011) s 245 ff  och Sandström (2007) s 21. 
94 Sandström (2007) s 197 f. 
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giltighet.95 Motsvarande tydliga ställningstagande saknas med avseende på 

generalklausulen. 

 Likabehandlingen av aktier och i viss mån dess ägare genomsyrar 

även de olika regelverken som omfattar börsnoterade bolag. Som exempel 

kan nämnas reglerna rörande offentliga uppköpserbjudanden på 

aktiemarknaden, de s k takeover-reglerna, vari det stadgas bl a att 

innehavare av aktier med identiska villkor i målbolaget ska av budgivaren 

erbjudas ett identiskt vederlag per aktie vid offentliga uppköp.96  

!.".! Aktieägarjäv 

En aktieägare har rätt att tillvarata sina egna intressen vid bolagsstämman.97 

Denna huvudregel måste dock stå tillbaka i de fall där viss aktieägares 

intresse starkt strider mot bolagets, och därigenom övriga aktieägares, 

intresse. 98  Förbudet mot aktieägarjäv minskar möjligheterna för 

kontrollaktieägare att bereda sig fördelar på minoritetens bekostnad. 99 

Bestämmelsen i 7 kap 46 § ABL stadgar att en aktieägare själv, eller via 

ombud, inte får rösta på bolagsstämman i frågor rörande: 

1.  bolagets talan mot aktieägaren; 

2.  aktieägarens befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse mot 

bolaget, samt; 

3.  omröstning i frågor som avses i punkt ett eller två och som gäller någon 

annan, men där aktieägaren har ett väsentligt intresse i utfallet av 

omröstningen. 

Den tredje punkten omfattar bland annat fall där frågor som avses i punkt 

ett eller två avser ett bolag vari en person som också äger aktier i det förra 

 
95 Johansson (1990a) s 118 f och Sandström (2007) s 191. Angående skillnaden mellan 

beslut som är nulliteter och sådana som måste klandras, se avsnitt 4.4.2. 
96  ”Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden” II.10, 

NASDAQ OMX Stockholm, 1 juli 2012. 
97  Här bortses från de begränsningar av denna rätt som likhetsprincipen och 

generalklausulen medför då dessa redogjorts för ovan. 
98 Svernlöv (2007) s 227. 
99 Bergström & Samuelsson (2012) s 20 f. 
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bolaget har ett kontrollerande intresse.100 Den som anses som jävig i en fråga 

får enligt 7 kap 46 § 2 st ABL ej heller rösta såsom ombud för annan i den 

frågan. En aktieägare som även är styrelseledamot eller verkställande 

direktör för bolaget får ej delta i omröstning om beviljande av ansvarsfrihet 

för de enskilda styrelseledamöterna eller verkställande direktören såväl som 

väckande av skadeståndstalan enligt 29 kap ABL.101 Trots att den jävige ej 

tillåts delta i omröstningen, har personen fortfarande rätt att delta i 

behandlingen och diskussionen av det ärende som personen är jävig i.102 

 Reglerna om aktieägarjäv på bolagsstämma i 7 kap 46 § ABL är en 

del av skyddet av minoritetsägarna, till skillnad från bestämmelsen om 

styrelsejäv i 8 kap 23 § ABL som närmast syftar till att skydda bolaget.103 Av 

detta skäl kan regeln om aktieägarjäv ej inskränkas i bolagsordningen.104 En 

ytterligare skillnad från bestämmelsen om styrelsejäv är att en aktieägare ej 

kan vara avtalsjävig. En aktieägare kan således rösta i ärenden rörande avtal 

mellan bolaget och aktieägaren, eller av aktieägaren kontrollerat bolag.105  

 I noterade bolag kan det emellertid enligt Aktiemarknadsnämnden 

utgöra g o d  s e d på aktiemarknaden att aktieägare som berörs av t ex en 

riktad nyemission eller riktad emission av konvertibler inte deltar i 

stämmans emissionsbeslut. Därigenom menar nämnden att risken för att 

bolagsstämman agerar på ett sätt som strider, eller som kan uppfattas strida, 

 
100 Bergström & Samuelsson (2012) s 166. 
101 Bergström & Samuelsson (2012) s 165. 
102 A a s 166.  
103 Johansson (1990a) s 481 f. Bestämmelsen anses därför ej tillämplig i enmansbolag eller 

i andra fall där samtliga aktieägare är jäviga, se t ex NJA 1981 s 1117. 
104 Johansson (1990a) s 490. 
105  Avtalsjäv för aktieägare tilläts av lagstiftaren i ABL 1975. Såväl utredaren som 

lagstiftaren ansåg att det var onödigt att hindra aktieägare att på ett lojalt sätt bevaka sina 
intressen i bolagets angelägenheter. Vidare ansåg man att minoriteten erhöll ett godtagbart 
skydd mot majoritetens missbruk av inflytande genom generalklausulen i 7 kap 47 § ABL 
och andra bestämmelser om t ex minoritetsrevisor och särskild granskningsman, på ett 
sådant sätt att bolagets vinstsyfte vidmakthölls, se prop 1975:103 s 390, SOU 1971:15 s 228 
och Bergström & Samuelsson (2012) s 21. Jfr även Nerep (2001) s 268 ff. 
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mot generalklausulen minskar.106 Aktiemarknadsnämnden har i ett antal 

ytterligare uttalandet funnit fall där vissa större aktieägare i noterade bolag 

enligt god sed på aktiemarknaden ej bör delta i stämmobeslut, trots att 

något jäv i ABL:s mening ej förelegat.107 

4.2.3 Utsvältning 

Beslut om utdelning fattas av bolagsstämman genom enkelt 

majoritetsbeslut.108 Stämmomajoriteten kan använda sin makt till att hindra 

vinstutdelning i syfte att trötta ut minoritetsaktieägare och förmå de att 

avyttra sina aktier billigt till majoriteten.109 Till skydd mot en sådan politik 

äger en minoritet som representerar en tiondel av samtliga aktier rätt att 

tvinga fram en utdelning av viss beräknad storlek enligt 18 kap 11 § ABL. 

Denna rätt kan utövas enbart vid stämma där beslut ska fattas om 

disposition av vinsten. Något skriftligt förslag om sådan utdelning behöver 

inte upprättas och hållas tillgängligt före stämman. En aktieägare kan 

sålunda väcka förslag om utdelning enligt 18 kap 11 § ABL utan förvarning 

vid stämman.110 

!.".! Frågerätt 

Tillgång till relevant information beträffande bolagets verksamhet är av stor 

betydelse för aktieägarnas möjligheter att utöva sitt inflytande över bolagets 

förvaltning vid bolagsstämman.111 Regelverket som de börsnoterade bolagen 

lyder under lägger tyngdpunkten på just samtidig, korrekt och fullständig 

informationsutgivning till marknaden.112 På bolagsstämma är styrelsen och 

 
106 AMN 2002:2 och AMN 2003:20. 
107 Nial (2007) s 171. 
108 Se 18 kap 1 § ABL jämte 7 kap 40 § ABL. 
109 Rodhe (2011) s 247. Metoden är givetvis mest effektiv i bolag vars aktier ej är 

upptagna till publik handel, eller där det annars saknas en fungerande marknad för aktierna. 
110 Prop 2004/05:85 s 406 f. 
111 SOU 1995:44 s 173 ff och Nord (1989/90) s 489. 
112 Nord (1989/90) s 489. 
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VD enligt 7 kap 32 § ABL skyldig att på begäran av aktieägare lämna 

upplysningar av två olika slag. Dels upplysningar om förhållanden som kan 

inverka på bedömningen av ett ärende på stämmans dagordning; dels 

upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets 

ekonomiska situation. Denna skyldighet brukar benämnas styrelsens och 

VD:s upplysningsplikt, eller motsatsvis aktieägarnas frågerätt.113 Nyttjandet 

av denna frågerätt är till för att skapa en effektiv informationskanal mellan 

aktieägarna och ledningen, och utgör en av hörnstenarna i en god 

ägarstyrning.114 

 Upplysningsplikten gäller omständigheter som är av intresse för 

aktieägarkollektivet; en aktieägare kan inte nyttja frågerätten för att få fram 

upplysningar som praktiskt taget endast har betydelse för honom själv. När 

relevansen av de begärda upplysningarna är tvivelaktig ankommer det på 

aktieägaren att visa varför upplysningarna är av intresse för övriga aktieägare 

och att de har betydelse för det aktuella ärendet eller bolagets ekonomiska 

situation.115  

 I publika bolag gäller upplysningsplikten rörande upplysningar om 

förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska 

situation och årsredovisning endast vid bolagsstämma där årsredovisningen 

läggs fram, 7 kap 57 § ABL. Denna begränsning har införts med bakgrund 

mot de kraftiga informationskraven som ställs på de publika bolagen enligt 

olika regelverk.116  

 
113 Jfr t ex Rodhe (2011) s 250 f och Nial (2007) s 197 f. 
114 Sandström (2007) s 183. Vid stämmor i bolag som utgör moderbolag omfattar 

frågerätten även dess dotterbolag, och vid stämmor i bolag som utgör dotterbolag omfattar 
frågerätten även bolagets förhållanden till andra koncernföretag, 7 kap 32 § ABL. ABL:s 
definitioner av moder- och dotterbolag återfinns i 1 kap 11 § ABL. Aktieägaren har, av 
förklarliga skäl, rätt att få samtliga sina frågor avhandlade innan stämman ska rösta om 
ansvarsfrihet för styrelse och VD, se Dahlgren & Moberg (1987) s 26 f. 

115 SOU 1995:44 s 174. 
116 Prop 1997/98:99 s 115 f. Rodhe menar att motsvarande begränsning torde föreligga 

även för privata bolag, se Rodhe (2011) s 250 f. Lagtexten begränsar dock ej frågerätten 
explicit med avseende på stämmans karaktär.  Johansson har med hänvisning till förarbeten 
till ABL 1944 och till 1971 års aktiebolagsutredning funnit skäl för att Rodhes uppfattning 
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 Från styrelsens och VD:s upplysningsplikt har lagstiftaren ställt upp 

två undantag. För det f ö r s t a är bolagsledningen ej skyldig att lämna 

upplysningar som ej finns tillgängliga vid bolagsstämman. 117  Sådana 

uppgifter ska istället hållas tillgängliga för aktieägarna senast två veckor 

efter stämman i skriftlig form, samt sändas till den aktieägare som begärt 

upplysningarna, 7 kap 35 § ABL. Trots att upplysningarna till sist 

tillhandahållits aktieägarna, kan en tredskande bolagsledning på detta sätt 

åtminstone undvika att uppgifterna inverkar på bolagsstämmans beslut, om 

ärendet inte bordläggs.118  För att bl a undvika situationer där styrelsen 

undviker att svara på aktieägares frågor med hänvisning till att relevanta 

upplysningar ej är tillgängliga vid bolagsstämman rekommenderas det 

ibland att aktieägarna delger styrelsen eller VD sina frågor i förhand.119 Att 

aktieägarna tillställt bolagsledningen sina frågor i förhand innebär dock 

ingen skyldighet för bolagsledningen att tillse att upplysningarna kan 

tillhandahållas vid stämman. Motsatsvis kan något krav på att 

bolagsledningen ska delges frågor i förhand inte uppställas. 120 För det 

a n d r a är bolagsledningen inte skyldig att tillhandahålla upplysningar till 

aktieägarna om detta ej är möjligt utan väsentlig skada för bolaget, 

7 kap 34 § ABL. Undantaget motiveras av att aktieägarnas gemensamma 

intressen anses gå före den enskilde aktieägarens. Undantaget kan utgöra 

stöd för en styrelse som önskar hålla korten nära bröstet, då det är styrelsen 

som i ett första skeende har att avgöra om skaderekvisitet ska anses vara 

uppfyllt.121 För att undvika utnyttjande av detta undantag ska upplysningen 

underställas bolagets revisor på aktieägares begäran. Senast två veckor efter 

 

är felaktig, se Johansson (1990a) s 394. Således torde aktieägares frågerätt på extra 
bolagsstämma i privata aktiebolag ej vara snävare än densamma på ordinarie 
bolagsstämma. 

117 Rodhe (2011) s 250 f. 
118 A st. 
119 Johansson (1990a) s 396 f. 
120 A st. Jfr Rodhe (2011) s 250 f. 
121 Rodhe (2011) s 250 f och Johansson (1990b) s 24 f. 
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att revisorn mottagit den begärda upplysningen ska denne avge ett skriftligt 

yttrande till styrelsen vari det ska framgå om upplysningen borde ha 

föranlett ändring revisionsberättelsen eller på annat sätt ge anledning till 

erinran. Revisorns yttrande ska hållas tillgängligt för aktieägarna hos 

bolaget samt i kopia tillsändas aktieägaren som begärt upplysningarna, 

7 kap 34-35 §§ ABL.122  

 Trots den enligt lag förhållandevis omfattande frågerätten har det i 

doktrinen framhållits att en tredskande bolagsledning med stöd i ABL kan 

föranleda att aktieägarna går bet på att erhålla dem upplysningar de önskar, 

varför läget har beskrivits som att aktieägaren äger rätt att fråga men ej rätt 

att få svar.123  

!.!.! Särskild granskning 

Särskild granskning är, jämfört med revision och allmän granskning, en 

extraordinär åtgärd avsedd att nyttjas ad hoc för att utreda särskilda 

oegentligheter eller andra missförhållanden i bolagets verksamhet. 124 En 

särskild granskning ger inte aktieägarna en direkt och total insyn i bolaget, 

utan granskningen genomförs av en granskare och avser ett visst avgränsat 

granskningstema. En aktieägare kan väcka förslag om särskild granskning 

avseende bolagets förvaltning och räkenskaper under en viss förfluten tid 

eller vissa åtgärder eller förhållanden i bolaget, !" kap !" § ABL. Om 

förslaget biträds av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget 

eller minst en tredjedel av vid bolagsstämman företrädda aktier ska 

länsstyrelsen utse en särskild granskare att fullgöra granskningen, 

!" kap !! § ABL. 

 Vad granskningen avser, det ovannämnda granskningstemat, bör 

principiellt vara något som det finns ett visst objektivt intresse av att 
 

122 Revisorn bedömer sålunda inte huruvida upplysningarna bort lämnas till stämman, 
utan endast om upplysningarna ger anledning till erinran, se Rodhe (2011) s 250 f. 

123 A st. 
124 AJS (2013) 10 kap 21 § ABL. 
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granska.125 Det minoritetskvalificerade förslaget kan innefatta ett förslag till 

särskild granskare, varvid stor vikt bör fästas enär granskaren bör åtnjuta 

minoritetens förtroende. Av detta skäl ska den föreslagna granskaren som 

huvudregel förordnas såtillvida denne är lämplig och särskilda skäl inte talar 

emot förordnandet. 126  Att en annan aktieägargrupp – t ex en 

kontrollaktieägare – misstror den föreslagna granskaren är inte något som 

bör fästas större vikt vid. Ett sådant misstroende är i själva verket ofta en 

naturlig följd av ett potentiellt infekterat förhållande ägargrupperna 

emellan.127  

 Lindskog delar upp granskningsinstitutets funktion i två 

delfunktioner.128 Granskningsinstitutet fyller en informationsfunktion genom 

att stärka minoritetens insynsrätt i aktiebolaget, särskilt insynsrätten för de 

aktieägarminoriteter som är utestängda informationsmässigt. Vidare fyller 

institutet en kompetensfunktion då den tillhandahåller en möjlighet för 

aktieägare att inhämta den kompetens som kan vara nödvändig för att 

uppdaga vissa omständigheter, sätta dessa omständigheter i sitt korrekta 

sammanhang och dra korrekta slutsatser därav.129 

 Under de senaste åren har ett antal fall där granskningsinstitutet 

involverats uppmärksammats medialt. Det svenska olje- och 

gasprospekteringsbolaget Lundin Petroleum blev under !"#! hårt 

kritiserade i media efter att det framkommit uppgifter om att bolaget skulle 

ha varit involverade i människorättsbrott i samband med oljeutvinning i 

Sudan under åren !""# - !""#. Folksam – ägare av cirka ! procent av 

kapitalet – föreslog en särskild granskning med granskningstemat att utreda 

de anklagelser som framförts om brott mot vissa principer och riktlinjer som 

 
125 Lindskog (2013) s 25 ff. Det har dock anförts att detta objektivitetskrav sällan 

upprätthålls av länsstyrelsen och domstolarna till den grad att det skulle röra sig om ett 
något sånär starkt upprätthållet rekvisit, se Beyer & Båvestam (2008) s 29. 

126 A a s 67. 
127 A a s 68. 
128 A a s 18. 
129 A a s 18 f. 
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stadgas om i särskilda FN- och OECD-dokument till vilka Lundin 

Petroleum hade anslutit sig till. 130  Förslaget vann visst stöd hos 

bolagsstämman men nådde ej upp till kvalifikationskravet.131 Vissa ägare, 

däribland Folksam, nyttjade efter bolagsstämman sin s k ”exit option” och 

avyttrade sina innehav i Lundin Petroleum.132 

4.2.6 Beslutsfattande vid bolagsstämman 

ABL innehåller inga bestämmelser för när bolagsstämmobeslut ska fattas 

medelst acklamation eller votering, annat än att votering ska ske om någon 

av aktieägarna begär det, 7 kap 37 § ABL. Denna rätt till votering, som 

tillkommer varje aktieägare, kan karaktäriseras som en minoritetsrättighet.133 

I avsaknad av en begäran om votering är dock acklamationsförfarandet ett 

fullt godtagbart tillvägagångssätt och i praktiken fattas besluten vid reella 

bolagsstämmor som huvudregel genom acklamation medan voteringar är 

sällsynta.134  

 När motstridiga utrop yttras vid acklamation går det av förklarliga 

skäl inte att utröna hur många röster varje utrop representerar.135 Vanligt är 

 
130 ”Därför säljer Folksam sitt aktieinnehav i Lundin Petroleum”, Folksam 30/5 2012. 
131  Protokoll fört vid årsstämman i Lundin Petroleum AB (publ) den 10/5 2012. 

Att notera för framställningens framtida avsnitt är att styrelseordföranden Ian H. Lundin 
utsågs till stämmoordförande på förslag av valberedningen, trots att det stod klart att 
bolagsstämman skulle komma att utgöra forum för konflikter såväl sinsemellan aktieägare 
som mellan aktieägare och bolagsledningen. Av de större, svenska institutionella ägarna 
röstade Andra AP-fonden, Swedbank Robur och Folksam till förslagets fördel, Första AP-
fonden och Fjärde AP-fonden röstade emot förslaget på bolagsledningens inrådan, och 
Tredje AP-fonden lade ner sin röst.  

132 ”Därför säljer Folksam sitt aktieinnehav i Lundin Petroleum”, Folksam 30/5 2012 
och ”AMF säljer Lundininnehav”, Svenska Dagbladet 21/6 2012. 

133 Beyer & Båvestam (2008) s 34. Innan aktieägares rätt till votering lagstadgades 
ansågs rätten att begära votering utgöra gällande rätt, med hänvisning till teleologiska 
tolkningar av ABL, samt allmänna principer om gott mötesskick och analogier av 
förfarandereglerna i 5 kap 4 § 2 st RO samt 5 kap 41 § 2 st KomL, se Johansson (1990a) s 432 
och Johansson (1990b) s 26 f. Detta är ett, om än historiskt, exempel på på där stöd för vad 
som anses är gällande rätt i bolagsstämmohänseende kan hämtas från mötesreglerna inom 
statsrätten och de allmänna principerna om gott mötesskick. 

134 Johansson (1990a) s 430, AJS (2013) 7 kap 37-39 §§ ABL och Johansson (1990b) s 26 f. 
135 Johansson (1990a) s 431. 
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därför att förslagen på dagordningen redan förankrats hos 

majoritetsaktieägarna, vilket medför att efterföljande acklamation enbart 

utgör en ren formalitet.136 Vidare kan därför rätten att begära votering ur 

minoritetsskyddssynpunkt bli tämligen illusorisk, då voteringsförfarandet 

sällan innebär att stämmobeslutet blir ett annat.137 

 I doktrin har praktiska skäl anförts emot aktieägares rätt att begära 

votering.138 Styrelsen och majoritetsägarna behandlar ofta stämman som en 

formalitet som ska avhandlas förhållandevis skyndsamt, 139  och 

voteringsförfaranden medför ej sällan extra kostnader och tidsspillan.140 I 

doktrin har det följaktligen ifrågasatts huruvida enskilda minoritetsägare ska 

äga rätten att påtvinga votering, i synnerhet när utgången av en eventuell 

votering är uppenbar på grund av eventuell närvaro av majoritetsägare och 

dess klarlagda ställning i frågan.141 Sammantaget har de praktiska skälen 

som talar emot rätten att begära votering ansetts väga lättare än skälen som 

talar för, varför rätten som ovan nämnts nu föreligger och utgör gällande 

rätt.142  

!.".! Övriga minoritetsskyddsregler 

De regler som återgetts i det föregående utgör blott ett axplock av ABL:s 

minoritetsskyddsregler. Utöver dessa finns ett flertal diktatsregler som 

tillkommer en eller flera aktieägare som tillsammans innehar minst 

!" procent av aktiekapitalet. En minoritet kan t ex sammankalla 

 
136 A a s 429. 
137 Jfr Sandström (2007) s 185 f. 
138 Johansson (1990a) s 433. Låt vara att de praktiska skälen emot votering har minskat 

sedan tillkomsten av elektroniska voteringsanläggningar.  
139 Dahlgren & Moberg (1987) s 22. 
140 Johansson (1990b) s 26. 
141 Johansson (1990a) s 433. Det har även uttryckts att det ”ofta väntar en måltid som 

kanske inte mår bra av att vänta”, se Dahlgren & Moberg (1987) s 22. 
142 Johansson (1990a) s 433 f. 
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extrastämma, kräva uppskov av vissa stämmobeslut, vägra ansvarsfrihet till 

styrelse och VD och tillsätta en minoritetsrevisor.143  

 Det finns även ett antal stoppregler – beslut på stämman som kräver 

kvalificerad röstmajoritet – varigenom en minoritet av varierande storlek kan 

stoppa vissa beslut. T ex krävs särskilda röstmajoriteter vid ändring av 

bolagsordningen, riktade kontantemissioner, minskning av aktiekapitalet, 

förvärv av egna aktier samt fusion, fission och byte av bolagskategori.  

 Vidare har en minoritet rätt att utlösas ur bolagsgemenskapen. En 

aktieägare som utsätts för systematiskt och långvarigt missbruk av andra, 

kanske dominerande, aktieägare har – oavsett storleken på aktieägarens 

aktiepost – möjlighet att få sina aktier inlösta av de aktieägare som utövat 

maktmissbruket, !" kap ! § ABL. Denna möjlighet inträder när ABL:s 

skadeståndssanktioner ej fungerar på ett effektivt sätt p g a missbrukets 

långvarighet. 144  Dessutom finns det en reciprok rätt till inlösen när en 

majoritetsaktieägares egna aktieinnehav överstiger !" procent, 

!! kap ! § ABL, och minoriteten därför förlorat möjligheten att nyttja de 

ovan berörda reglerna som kräver ett minimum om !" procent av aktierna. I 

detta sammanhang kan även principen om aktiers fria överlåtbarhet noteras. 

Principen omöjliggör andra aktiebolagsrättsliga hinder än de i ABL 

uppräknade undantagen mot att en aktieägare överlåter sina aktier, 

! kap ! § ABL, och principen kan ses som ett skydd för minoriteten.145 

 
143  En insynsregel som är viktig i fåmansbolag är 7 kap 36 § ABL, som ger varje 

aktieägare i ett aktiebolag med högst tio aktieägare rätten att ta del av räkenskaper och 
andra handlingar som rör bolagets verksamhet som behövs för att kunna bedöma bolagets 
ställning och resultat eller ett visst stämmoärende. 

144 AJS (2013) 29 kap 4 § ABL och Rodhe (2011) s 256 f.. 
145 Sjöman (2008) s 61 f. Denna rätt kan dock i onoterade bolag bli tämligen illusorisk om 

det saknas en marknad för aktierna. 
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4.3 Missbruk av minoritetsskyddsreglerna 

På samma sätt som majoriteten kan missbruka sin makt kan en minoritet 

eftersätta bolagets intresse till förmån för sitt egenintresse genom att 

utnyttja minoritetsskyddsreglerna.146 Det saknas en för aktieägarna allmän 

lojalitetsplikt gentemot bolaget och övriga aktieägare motsvarande den för 

VD och styrelse, eller motsvarande vad som gäller för handelsbolag och 

enkla bolag. Ett antal minoritetsskyddsregler – eller snarare 

minoritetsrättigheter – möjliggör därigenom för minoriteten att missbruka 

sitt inflytande.147 

 Minoritetsaktieägare kan orsaka problem och kostnader för bolaget i 

syfte att få majoritetsägarna att gå med på minoritetens önskemål, såsom att 

bli utköpta eller att ändra ett majoritetsbeslut. Enligt rättspraxis kan en 

bolagsstämma avvisa ett i vederbörligen ordning angivet ärende endast om 

det uppenbart skulle strida mot ABL eller bolagsordningen.148 Upprepade 

yrkanden om extrastämma kan därigenom vålla bolaget kännbara 

kostnader.149  Vidare är frekventa begäranden om förordnande av särskild 

granskare i princip omöjliga att hindra så länge de formella 

förutsättningarna är uppfyllda. Tidsödande och kostsamma granskningar, 

med vittgående granskningsteman, som ofta kräver omfattande interna 

resurser från bolagets sida är därigenom en ytterligare metod för en 

minoritet att söka trötta ut en majoritet. 150  Även förordnande av 

 
146 Jfr Rodhe (2011) s 232 och Bergström & Samuelsson (2012) s 151. 
147 Beyer & Båvestam (2008) s 26 f. Givetvis kan även majoriteten utnyttja samma regler 

för att plåga en minoritet. 
148 Se NJA 1960 s 698. 
149 Beyer & Båvestam (2008) s 27 f. 
150 A a s 30. Beyer & Båvestam redogör för ett särskilt flagrant fall av missbruk där en 

minoritetsägare med strax över !" procent av aktierna i ett bolag också var en konkurrent 
till bolaget, där det framstått som tämligen uppenbart att avsikten med granskningen 
enbart var att ställa till problem för bolaget och för att söka skaffa sig tillgång till känslig 
information som konkurrenten inte på annat sätt kunnat komma åt, se a st. Fallet återges 
dock ytligt utan målnummer eller andra identifikationsuppgifter. 
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minoritetsrevisor är ett möjligt grepp för en minoritet som vill vålla 

majoriteten problem; på samma sätt som en begäran om särskild granskning 

kan en begäran om minoritetsrevisor i princip ej nekas när de formella 

förutsättningarna är uppfyllda. 151  Slutligen är det även tänkbart att 

aktieägares initiativrätt och rätten att ställa förslag, tillsammans med 

frågerätten och rätten att begära votering, kan missbruka i syfte att förhala 

en bolagsstämma och irritera majoriteten.152 

 Gemensamt för de ovan nämnda missbruksfallen är att de alla sker 

genom utnyttjandet av rättigheter via bolagsstämman, något som ytterligare 

understryker den potentiella vikten av detta bolagsorgan och att det under 

stämman upprätthålls en adekvat balans mellan effektivitetshänsyn och 

minoritetsskydd vid varje enskilt tillfälle. 

!.! Påföljder vid minoritetsskyddsöverträdelser 

4.4.1 Förbud mot att verkställa förbjudna stämmobeslut 

De materiella regler som redogjorts för ovan i avsnitt 4.2 ger minoriteten ett 

förhållandevis gott skydd, förutsatt att majoritetsägarna efterkommer dessa 

regler.153 Vidare får styrelsen enligt 8 kap 41 § 2 st ABL inte verkställa ett 

stämmobeslut som strider mot minoritetsskyddsreglerna eller andra 

bestämmelser i ABL, ÅRL och bolagsordningen. I och för sig otillåtna 

beslut där klanderfrist råder blir dock bindande och ska därmed även 

verkställas när klanderfristen – tre månader från dagen för beslutet154 – gått 

 
151 A a s 31 ff. 
152 A st. 
153 Rodhe (2011) s 252. Jfr även de ovan nämnda möjligheterna till missbruk av desamma. 
154 Se 7 kap 51 § ABL. 
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ut utan att beslutet klandrats dessförinnan.155 Beslut som är att betrakta som 

nulliteter enligt 7 kap 51 § 2 st ABL får däremot i princip aldrig verkställas.156 

4.4.2 Klandergrunder och nullitetsfall 

Om ett stämmobeslut har fattats utan att lag eller bolagsordning har 

iakttagits vid stämman kan, som angetts ovan, beslutet upphävas eller 

ändras av domstol genom klandertalan.157 Det finns klandergrunder av såväl 

formell som materiell natur.158 Formella fel som uppenbarligen inte påverkar 

beslutets utgång anses ej kunna angripas, t ex om ej behörigen legitimerad 

aktieägare röstat på stämman men stämmobeslutet blir detsamma utan 

aktieägarens röst. 159  De materiella klandergrunderna består främst av 

minoritetsskyddsregler, samt skydd för blivande aktieägare, såsom 

likhetsprincipen, generalklausulen, aktieägarjäv och 

bolagsordningsföreskrifter. 160  De allmänna klandergrunderna regleras i 

7 kap 50 § ABL: 

[Klanderbara är] bolagsstämmobeslut [som] inte har kommit till i behörig 

ordning eller på annat sätt strider mot denna lag, tillämpliga lag om 

årsredovisningen eller bolagsordningen. 

Utöver de allmänna klandergrunderna stadgas i 7 kap 51 § ABL om ett antal 

särskilda klandergrunder, s k nullitetsfall, varpå ingen tidsgräns finns 

stadgad för väckande av talan om: 

 
155 AJS (2013) 8 kap 41 § ABL. 
156 A st.  
157  Skadeståndsskyldighet för styrelseledamöter och VD kan även under vissa 

omständigheter inträda om de verkställer ett stämmobeslut som skadar bolaget, se 
AJS (2013) 29 kap 1 § ABL. 

158  Nerep (2001) s 318. De formella klandergrunderna är främst brott mot 
ordningsreglerna i 7 kap ABL, kallelsereglerna, deltaganderätt vid stämman, rätt att bli 
upptagen i röstlängden, rösträtt, dagordning m m, se Nial (2007) s 190 f och 
Nerep (2001) s 318. 

159 Nial (2007) s 192 och Rodhe (2011) s 252. Givetvis kan ej heller formella fel till vilka 
samtliga aktieägare samtyckt, alltså inte enbart de som närvarar vid stämman, klandras; 
såsom t ex fel i kallelsen i samband med s k per capsulam-beslut. Se t ex Nial (2007) s 164 ff, 
Rodhe (2011) s 179 f och Nerep (2001) s 343 ff. 

160 Rodhe (2011) s 252 ff och Nerep (2001) s 318. 
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1.  beslutet är sådant att det inte kan fattas ens med samtliga aktieägares 

samtycke; 

2.  samtycke till beslutet krävs av samtliga eller vissa aktieägare och något 

sådant samtycke inte har getts, eller; 

3.  kallelse till bolagsstämman inte har skett eller de bestämmelser om 

kallelse som gäller för bolaget i väsentliga delar inte har följts. 

Generellt sett kan de tre nullitetsfallen i 7 kap 51 § 2 st ABL sammanfattas 

såsom att beslut som inte tillkommit i behörig ordning eller endast kränker 

nuvarande aktieägares rätt endast är angripligheter – beslut som måste 

klandras för att mista sin giltighet.161 Nulliteter föreligger å andra sidan som 

huvudregel när stämmobeslutet strider mot bestämmelser i ABL eller 

bolagsordningen som avser skydd för borgenärs eller annan tredje mans 

rätt.162 Åtskillnaden mellan nulliteter och angripligheter tycks vara omtvistad 

i doktrinen. Gränsdragningen kan likväl vara potentiellt avgörande i 

bedömningen av stämmoordförandens befogenheter att hindra vissa 

stämmobeslut, varpå en kortare redogörelse är befogad.163  

 Klanderpreskriptionen möjliggör alltså för de klanderberättigade att 

tillåta att ett i och för sig felaktigt beslut vidkänns giltighet, istället för att 

beslutets giltighet hålls svävande och osäkert.164 Klanderberättigade är som 

utgångspunkt aktieägare, styrelsen, en styrelseledamot eller VD. Regler om 

nullitet – där stämmobesluten anses ogiltiga och därmed ej heller kan 

verkställas – skyddar därför även borgenärer och framtida aktieägare, som 

kan angripa ett stämmobeslut som fattats innan deras tillträde i 

associationen, jfr 7 kap 51 § 2 st 1 p ABL. Ett exempel på ett beslut som i 

doktrin ansetts utgöra en nullitet enligt denna punkt är en vinstutdelning 

som strider mot beloppsspärren eller försiktighetsregeln i 17 kap 3 § ABL.165 

 
161 Rodhe (2011) s 253. 
162 Nerep (2007) s 320 f. 
163 I avsnitt 5.3.7 och 5.3.8 redogörs för hur gränsdragningen har direkt inverkan på 

stämmoordförandens befogenheter vid stämman. 
164 Nial (1934) s 65 ff. 
165 AJS (2013) 17 kap 3 § ABL. 
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 Mot bakgrund av det föregående torde därför formella fel, andra än 

sådana kallelsefel som avses i 7 kap 51 § 2 st 3 p ABL, som huvudregel endast 

göra stämmobeslutet klanderbart.166 I särskilt grova fall kan dock lagstiftaren 

tänka sig att även formella fel föranleder nullitetsverkan.167  

 Huruvida vissa stämmobeslut utgör nulliteter för att de innebär 

angrepp på aktuella aktieägares rätt vartill samtliga aktieägare ej samtyckt, 

7 kap 51 § 2 st 2 p, är ytterligare en svår fråga att besvara.168 Bestämmelsen 

har i doktrin ansetts enbart vara tillämplig på beslut som fattas i strid mot 

särskilda samtyckesregler som ställts upp i bolagsordningen. 169  Med 

bakgrund mot denna ståndpunkt har t ex brott mot likhetsprincipen i 

doktrin inte ansetts utgöra en nullitet.170 Ej heller brott mot generalklausulen 

torde i enlighet med doktrinens tolkning av 7 kap 51 § 2 st 2 p därför kunna 

innebära en nullitet.171 Vidare har stämmobeslut i strid mot jävsregeln i 

doktrin av liknande skäl ej ansetts utgöra en nullitet. Ytterligare skäl för en 

sådan ståndpunkt är jävsregelns främst minoritetsskyddande funktion vilken 

bl a kommit till uttryck i praxis; vari den ansetts kunna åsidosättas i 

enmansaktiebolag eller där samtliga aktieägare annars är jäviga.172. 

 
166 Nial (1934) s 65 ff. Diskussionen kring huruvida ett beslut faktiskt kan anses vara ett 

stämmobeslut lämnas utanför denna framställning. 
167 Prop 1975:103 s 417. Exemplet som nämns i propositionen lyder: ”Om t ex på en 

inkallad bolagsstämma ett stort antal utomstående personer tillåtits delta i och avgöra 
omröstning, kan omröstningen knappast anses resultera i bolagsstämmobeslut och i varje 
fall blir det inte genom underlåten klandertalan ett giltigt beslut.” Johansson (1990a) s 244 
kopplar exemplet även till fall där ombud nyttjat felaktiga fulmakter för att rösta vid 
stämman. 

168 Jfr Nerep (2003) s 332 ff. 
169 Nial (2007) s 194. Detta då ABL ej innehåller uttryckliga bestämmelser om samtycke 

från vissa eller samtliga aktieägare annat än i kraven på särskild röstpluralitet för vissa 
beslut, vilka anses undantas från bestämmelsens tillämpningsområde.  

170 Johansson (1990a) s 118 f, Sandström (2007) s 191 och Nial (1934) s 77 f. 
171 Ytterligare skäl för en sådan synpunkt är att borgenärerna skyddas mot olovliga 

förmögenhetsöverföringar av ovannämnda nullitetsverkan av stämmobeslut i strid mot 
beloppsspärren och/eller försiktighetsregeln, jfr AJS (2012) 7 kap 47 § ABL. 

172 Se SOU 1995:44 s 176 f och NJA 1981 s 1117 rörande jävsregelns åsidosättande och 
Johansson (1990a) s 481 f rörande jävsregelns minoritetsskyddande funktion. Brott mot 
jävsregeln torde t o m kunna anses utgöra ett formellt fel, snarare än ett materiellt fel, vilket 
ytterligare talar emot nullitetsverkan, jfr Mallmén (2002) 7 kap 17 § EFL. 
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 Det finns dock en åsikt skiljaktig den som kommer till uttryck i det 

föregående stycket. Nerep menar att 7 kap 51 § 2 st 2 p ABL ej ska tolkas på 

ett sådant sätt att den endast omfattar u t t r y c k l i g a bestämmelser om 

aktieägares samtycke i ABL eller annars i bolagsordningen, då en sådan 

tolkning saknar uttryckligt stöd i lagens förarbeten. Nerep menar istället att 

nullitetsbestämmelsen även bör omfatta överträdelser av likhetsprincipen 

och generalklausulen, då dessa för giltighet förutsätter att samtliga 

aktieägare röstat för eller samtyckt till överträdelsen.173 Det ska betonas att 

Nerep, vad jag funnit, tycks vara förhållandevis ensam i doktrinen med sin 

ståndpunkt. Den är likväl av intresse för framställningens följande 

resonemang.174 

4.4.3 Klandertalan 

Som nämnts i det föregående får klandertalan väckas mot bolaget av 

styrelsen, en styrelseledamot, VD och aktieägare införd i aktieboken samt 

aktieägare som obehörigen vägrats införande, 7 kap 50 § ABL. I praktiken 

är det dock endast minoritetsaktieägare som väcker klandertalan.175 En dom 

som upphäver eller ändrar ett bolagsstämmobeslut gäller dock för samtliga 

aktieägare, d v s även gentemot de som ej fört klandertalan. 176  En 

utomstående kan inte föra klandertalan i ABL:s mening. I nullitetsfall kan 

dock en utomstående föra talan om att bolagsstämmobeslutet ska förklaras 

ogiltigt gentemot honom eller henne. En sådan dom gäller som huvudregel 

ej för andra personer än käranden.177 

 
173 Nerep (2003) s 332 ff. 
174 Som nämnts ovan redogörs i avsnitt 5.3.7 och 5.3.8 för hur gränsdragningen mellan 

angripligheter och nulliteter kan tänkas ha direkt inverkan på bedömningen av 
stämmoordförandens befogenheter vid stämman. 

175 Rodhe (2011) s 252. 
176 Nial (2007) s 194 och Nerep (2001) s 361 f. 
177 Nial (2007) s 193 f. 
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 Klander av bolagsstämmobeslut är en sällsynt företeelse i praktiken 

ej sällan då en process kan bli kostsam.178 Ett ytterligare bekymmer med 

klandertalan är att de som genomdrivit det klandrade stämmobeslutet 

hinner åtnjuta fördelarna av beslutet innan klandertalans yrkande vinner 

bifall i domstolen. 179  Inhibition av ett stämmobeslut är möjlig jämte 

15 kap 3 § RB, men för hindra verkställandet av det felaktiga stämmobeslutet 

måste den missnöjde käranden visa såväl att denne har rätt enligt ABL som 

att det är troligt att den eller de som åtnjuter fördelarna av det felaktiga 

beslutet ämnar försvåra klandertalans framgång. Härtill tillkommer 

svårigheterna i att majoriteten ofta sitter inne med det relevanta 

bevismaterialet, i form av bokföring och övriga handlingar, som kan krävas 

för en framgångsrik klandertalan.180 Vidare kan käranden även nödgas ställa 

säkerhet för eventuella skador som svaranden kan drabbas av genom att 

stämmobeslutet ej verkställs. 181  Om en majoritet därtill negligerar ett 

domstolsbeslut att ändra eller undanröja ett klandrat stämmobeslut återstår 

blott för minoriteten att kräva skadestånd, en ej sällan oviss och tidsödande 

process.182  

 Trots den sällsynta förekomsten av klanderprocesser och 

svårigheterna med densamma som nämnts i det föregående anses emellertid 

klanderbestämmelserna besitta en viktig preventiv funktion.183 Icke desto 

mindre saknas en lagstadgad möjlighet att de facto förhindra att 

klanderbara och ogiltiga beslut fattas vid bolagsstämman, vilket 

framställningen ska återkomma till i det följande.  

   

 
178 Nerep (2003) s 313 f , Stattin (2008) s 105 f och Dahlgren & Moberg (1987) s 88 f. 
179 Sandström (2007) s 192 f och Cavallin (1923) s 390. 
180 Rodhe (1964) s 300 f. 
181 Sandström (2007) s 192 f. 
182 Rodhe (1964) s 301. 
183 Nerep (2001) s 313 f och Stattin (2008) s 105 f. 
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! Bolagsstämmoordföranden 

Detta avsnitt inleds med en redogörelse för reglerna som styr valet och tillsättningen av 

stämmoordföranden. På detta följer en beskrivning av stämmoordförandens roll och 

debatten rörande ordförandens oberoende gentemot bolaget och dess aktieägare. Vidare 

redogörs och diskuteras stämmoordförandens befogenheter och förpliktelser vid 

bolagsstämman. Avsnittet avslutas med en utredning av det ansvar som en 

bolagsstämmoordförande eventuellt kan anses bära gentemot bolaget och dess aktieägare. 

!.! Allmänt 

Även om trenden tycks vara vikande finns det en stark tradition i Sverige att 

styrelseordföranden även utses till ordförande vid stämman. Traditionen är 

inte enkom negativ. Styrelseordföranden är mycket insatt i bolagets affärer 

och är ofta en erfaren mötesledare, samtidigt som bolaget undkommer den 

extra kostnad som en extern stämmoordförande innebär. 184  Vid 

årsstämmorna år !"#$ i de %# största bolagen noterade på 

Stockholmsbörsen var det lika vanligt förekommande att till 

stämmoordförande välja en extern advokat som att välja styrelsens 

ordförande.185 Många av de advokater jag intervjuat inför denna uppsats 

menar också att styrelseordföranden ofta är en utmärkt stämmoordförande. 

 Av de !" årsstämmorna där en extern advokat utsågs till 

stämmoordförande framträder två återkommande val av stämmoordförande. 

Advokat Sven Unger, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, utsågs till 

 
184 Beyer (2006) s 81 f, Dahlgren & Moberg (1987) s 106 f och “Ordförande på stämman”, 

Affärsvärlden 27/5 2010. 
185 Bolagen som omfattats av undersökningen är de bolag som är listade på den s k 

Large Cap-listan, per den lista som gäller fram till november 2013. Bolagen på Large Cap-
listan har ett börsvärde överstigande 1 miljard euro. Informationen har samlats in från 
protokollen förda vid respektive årsstämma. I fyra fall har protokollen ej gått att inhämtas 
pga. att årsstämma 2013 ej skett ännu när informationen insamlades (juni 2013) eller att 
informationen ej går att utläsa ur stämmoprotokoll från bolag med utländskt domicil. 
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stämmoordförande vid !" årsstämmor 186  och advokat Wilhelm Lüning, 

Advokatfirman Cederquist, vid ! årsstämmor. 187  Organisationen 

Aktiespararna har välkomnat s k o r d f ö r a n d e p r o f f s, och menar att 

”förvånansvärt många styrelseordförande är olämpliga att leda 

bolagsstämmor”, främst p g a deras bristande opartiskhet vid diskussioner 

om styrelsens arbete. 188  Denna ståndpunkt ska vi återkomma till i det 

följande. 

 

Tabell II 

Stämmoordförande vid årsstämmor !"#$ 

Large Cap-segmentet på Stockholmsbörsen 

Position Antal Andel 

Styrelseordförande !" !" % 

Advokat !" !" % 

Chefsjurist ! ! % 

Bortfall189 ! ! % 

Totalt !" !"" % 

Källa: Protokoll förda vid årsstämmor !"#$ 

  

!.! Ordförandens roll 

5.2.1 Valet av ordförande 

Stämman öppnas av styrelsens ordförande, av den som styrelsen har utsett 

att öppna stämman, eller av den som enligt bolagsordningen ska vara 

 
186 Främst bolag inom de s k Wallenberg- och Handelsbankssfärerna. 
187 Uteslutande bolag inom den s k Kinnevikssfären.  
188 ”Ett proffs leder stämman”, Dagens Industri 25/2 2005 
189 I fyra fall har protokollen ej gått att inhämtas pga. att årsstämma 2013 ej skett ännu 

när informationen insamlades (juni 2013) eller att informationen ej går att utläsa ur 
stämmoprotokoll från bolag med utländskt domicil, jfr not på föregående sida. 
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stämmans ordförande, ! kap !" § ABL. I bolagsordningen kan anges att 

t ex styrelsens ordförande även ska vara ordförande vid bolagstämman, men 

även en extern stämmoordförande kan utses via bolagsordningen.190  

 För det fall bolagsstämmans ordförande ej utpekats i 

bolagsordningen väljs ordföranden på stämman i enlighet med 

! kap !" § ABL. Om den som öppnat stämman ej också upprättat 

röstlängd, ! kap !" § ABL, måste stämmoordföranden utses genom 

enhällig acklamation. Om så inte sker utses stämmoordföranden med 

vanligt majoritetsbeslut, ! kap !" § ABL, efter att röstlängden upprättats av 

den som öppnat stämman, ! kap !" § ABL.191  För de noterade bolagen 

stadgar Koden III.!." att bolagets valberedning ska lämna förslag till 

stämmoordförande vid årsstämman och att förslaget ska presenteras såväl i 

kallelsen som vid stämman.192 

 Bortsett från likhetsprincipen – vilken ger minoritetens aktier samma 

rätt som majoritetens att rösta för dessa vid omröstningen om valet av 

stämmoordförande – och generalklausulen – som teoretiskt sett skulle kunna 

nyttjas i det fall valet av stämmoordförande är ägnat att ge en otillbörlig 

fördel åt en aktieägare eller annan till nackdel för bolaget eller aktieägare – 

finns i svensk rätt ingen möjlighet för minoritetsaktieägarna att påverka valet 

av stämmoordförande.193  Givetvis har minoriteten icke desto mindre såväl 

rätt att y t t r a sig över valet av stämmoordförande som rätt att inkomma 

med egna f ö r s l a g till stämmoordförande.194  Ett plausibelt exempel på när 

 
190 Birke (1995) s 97. I de fall en extern stämmoordförande utses i bolagsordningen och 

håller i bolagets stämmor under flera år kan det givetvis ifrågasättas hur pass oberoende en 
sådan stämmoordförande faktiskt är.  

191 Johansson (1990a) s 269 f och Rodhe (2011) s 175 f. 
192  Vanligt är dock att bolagsordningen föreskriver det som redan stadgas i 

7 kap 27 § ABL, att stämman ska öppnas av styrelseordföranden, se t ex 
13 § Industrivärdens bolagsordning: ”Styrelsens ordförande, eller den styrelsen därtill utsett, 
öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordföranden valts.” 

193 Johansson (1990a) s 269 f.  
194 Så var också fallet på bioteknikbolaget Karo Bios årsstämma 2011 under vilken en 

minoritetsaktieägare som samlat in röster genom fullmakter under kuppartade former 
lyckades få sin motkandidat till stämmoordförande – en från bolaget oberoende advokat till 
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stämmomajoritetens val av stämmoordförande skulle kunna anses vara 

ägnat att ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare eller annan till nackdel för 

någon annan aktieägare är dock – i författarens begränsade tankevärld – 

svårt att konstruera i andra fall än där valet av stämmoordförande är ägnat 

som ett f ö r b e r e d a n d e led för ett annat generalklausulsstridigt 

stämmobeslut vidrörande bolagets förvaltning. I detta sammanhang bör 

påpekas att det ej finns några hinder mot att stämmomajoriteten väljer en 

stämmoordförande som är lojal med vissa aktieägare – tvärtom är detta som 

bekant i princip alltid fallet när styrelseordföranden utses att leda stämman. 

 Som beskrivits ovan väljs stämmoordföranden i huvudregel med 

enkel majoritet sedan röstlängden godkänts eller enhälligt medelst 

acklamation. Ett beslut att under pågående stämma byta ut 

stämmoordföranden t ex p g a att denne under stämmans gång visar sig  

vara olämplig bör kunna fattas på samma sätt som ordföranden valdes, även 

om ett sådant byte torde vara ytterst sällsynt.195  

 Av intresse vid val av en extern advokat som stämmoordförande är 

huruvida valet kan ifrågasättas med stöd i Sveriges Advokatsamfunds 

”Vägledande regler om god advokatsed”. Enligt punkt 3.2 i de vägledande 

reglerna får en advokat inte anta ett uppdrag om det föreligger en 

intressekonflikt eller beaktansvärd risk för sådan. En intressekonflikt anses 

bl a föreligga om advokaten biträder en annan klient i samma eller 

näraliggande sak och klienterna har motstridiga intressen, eller om det 

annars föreligger någon omständighet som utgör hinder för advokaten att 

fullt ut tillvarata klientens intressen avseende uppdraget. I det fall en 

 

skillnad från majoritetsägarens kandidat styrelseordföranden – vald som ett steg i ledet att 
under bolagsstämman byta ut företagsledningen. Kuppen har omskrivits i bl a 
”Dramatisk ägarkupp på börsstämma”, Affärsvärlden 28/4 2011 och ”Bioteknik-haveriet”, 
Veckans Affärer 15/9 2011. 

195 Jfr Johansson (1990a) s 507 ff som menar att ändring av ett vid samma stämma 
tidigare fattat beslut bör kunna ändras givet att ingen aktieägare avvikit från stämman 
sedan det första beslutet fattades. Om ordföranden utses i bolagsordningen, och denna 
brister i reglering av hur ett byte av ordförande ska genomföras torde samtycke från 
samtliga aktieägare krävas för att stämman ej ska tvingas ändra bolagsordningen. 
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advokat som t ex företräder ett bolag i en tvist eller en avtalsförhandling 

erbjuds att åta sig uppdraget som ordförande vid bolagsstämma i samma 

bolag kan det enligt Beyer – som till synes är den enda som uppmärksammat 

denna intressekonflikt skriftligen och offentligt – diskuteras huruvida 

advokaten kan anta uppdraget.196  

5.2.2 Oberoendet i normgivningen 

Det finns alltså inget i gällande rätt som hindrar att styrelseordföranden 

väljs till stämmoordförande, vilket t ex kan anges i bolagsordningen. 197  

Därtill finns inget hinder mot att någon som inte är aktieägare i bolaget väljs 

till stämmoordförande, om inte bolagsordningen uppställer ett dylikt krav.198 

 Som nämnts ovan har minoriteten i regel ingen möjlighet att påverka 

valet av stämmoordförande. Att tillerkänna minoriteten en sådan möjlighet 

är dock en inställning som har övervägts i tidigare lagstiftningsprocesser. I 

sitt remissvar till ABL !"## föreslog Advokatsamfundet införandet av en 

regel som gav en minoritet företrädande en tiondel av aktiekapitalet rätten 

att genom ansökan hos länsstyrelsen före bolagsstämma påkalla utseende av 

en opartisk ordförande på stämman. Departementschefen ansåg dock att 

det var tvivelaktigt att påtvinga stämman en ordförande som saknar 

kännedom om bolagets förhållanden varför förslaget avvisades.199  

 I ABL !"## infördes å andra sidan en uttrycklig regel som gav 

stämman rätten att välja en utomstående person till stämmoordförande om 

bolagsordningen ej stadgade annorledes. 200  Enligt den tidigare 

rättsordningen rådde nämligen delade meningar huruvida annan än 

styrelseledamot, aktieägare eller ombud för aktieägare faktiskt k u n d e 

 
196 Beyer (2006) s 84 ff. 
197 AJS (2013) 7 kap 30 § ABL. 
198 Rodhe (2011) s 178.  
199 Prop 1943:5 s 354 f. 
200 118 § ABL 1944, “Till ordförande må utses den som ej är aktieägare, om annat icke 

föreskrives i bolagsordningen.” 
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väljas till ordförande på bolagsstämman. I doktrinen hade somliga redan då 

förespråkat att en stämmoordförande som ej också var styrelseledamot eller 

aktieägare var att föredra, då en sådan ordförande hade större möjligheter 

att förhålla sig opartisk gentemot olika aktieägarkonstellationer. 201 

Lagberedningen förordade därför i förarbetena till ABL !"## en uttrycklig 

bestämmelse som klargjorde stämmans rätt att utse annan än aktieägare till 

stämmoordförande. Som skäl till nödvändigheten av en sådan regel angav 

man bl a att det kunde vara önskvärt att stämman till ordförande valde 

någon med en större erfarenhet av att leda större förhandlingar än vad 

styrelseledamöterna eller aktieägarna och dess ombud besatt. 

Lagberedningen hänvisade också till lämpligheten av en, i förhållande till 

bolagsledningen och aktieägarna, opartisk ordförande i samband med 

eventuella konflikter på stämman.202  

 Sextio år senare föreslog den s k Kodgruppen, i sitt första förslag till 

Koden, ett f ö r b u d mot att utse styrelsens ordförande eller annan 

styrelseledamot till ordförande vid bolagsstämman, för att begränsa 

intressekonflikter i bolagsstyrningen.203 Förslaget mottog kritik av ett flertal 

remissinstanser, då en sådan regel ansågs strida mot rådande praxis och 

skulle skapa extra kostnader från bolaget. Vidare ansågs att 

styrelseordföranden ofta är en utmärkt stämmoordförande. En 

remissinstans ansåg t o m att styrelseordföranden var den e n d a 

l ä m p l i g a ordföranden vid bolagsstämman. 204  Förslaget slopades och 

ovannämnda regel i nuvarande Koden III.!.".! ersatte det tänkta förbudet, 

 
201 Söderström (1927) s 188 f. 
202 SOU 1941:9 s 495. Att ABL:s bestämmelse om ordförandens utslagsröst kan tolkas 

som en av lagstiftaren påtvingad partiskhet återkommer framställningen till nedan. 
203 Bestämmelsen löd kort och klart: ”Till ordförande vid bolagsstämman skall inte utses 

styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.” 
204 Den brittiska föreningen NAPF, The National Association of Pension Funds. 
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då Kodgruppen ansåg att transparensen bestämmelsen innebar var 

tillfyllest.205  

 Sålunda har det förekommit försök att reglera frågan om 

stämmoordförandens oberoende gentemot kontrollägare och bolagsledning. 

Att, såsom Advokatsamfundets förslag i förarbetena till ABL !"##, ge 

minoriteten en rätt att begära att en oberoende stämmoordförande utses är 

måhända det mer intressanta av de två försöken. Detta då en sådan 

bestämmelse ytterligare skulle understryka stämmoordförandens 

minoritetsskyddande funktion. Försöken har emellertid förblivit just försök, 

utan resultat i vare sig lag eller självreglering. I doktrinen och i praktiken har 

icke desto mindre diskussionen om stämmoordförandens oberoende 

fortskridit.  

5.2.3 Oberoendet i doktrinen 

I den aktiebolagsrättsliga doktrinen har lämpligheten i att utse en 

oberoende stämmoordförande, och den reciproka olämpligheten i att utse 

styrelseordföranden till stämmoordförande, framhållits. Det anses vara av 

vikt att stämmoordföranden är en person med stor integritet och erfarenhet 

att leda förhandlingar. Vidare har anförts att styrelseordföranden kan få 

svårigheter med att inta en opartisk ordföranderoll vid konflikter mellan 

aktieägare och bolagsledningen eller aktieägare sinsemellan, enär 

styrelseordföranden ofta är lojal med en viss aktieägare. 206  En 

styrelseordförande kan även anses ha ett intresse av att stämman innefattar 

endast kortare diskussioner med få frågor riktade till bolagsledningen – i 

direkt konflikt med aktieägarnas generella önskan att få eventuella problem 

 
205 SOU 2004:130 s 15 ff. Som nämnts i det föregående stadgar regeln att valberedningen 

ska lämna förslag om ordförande för årsstämman och att förslaget ska presenteras i kallelsen 
och vid stämman. 

206 Se t ex Nial (2007) s 174, Sandström (2007) s 177 f, Lindahl & Sandell (1999) s 23 f, 
Dahlgren & Moberg (1987) s 106 ff, Beyer (1996) s 681 ff och Sevenius (2010) s 114 f. 
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belysta och frågan om ansvarsfrihet prövad till fullo. 207 Att agera såväl 

moderator som part i ett intensivt meningsutbyte mellan bolagsledning och 

aktieägare kan av förklarliga skäl vålla en rollkonflikt för även den mest 

erfarne styrelseordföranden. Följaktligen kan det konstateras att riskerna för 

intressekonflikter vid stämman, av logiska skäl, torde reduceras om 

bolagsstämman väljer en ordförande som inte samtidigt ska stå till svars och 

t ex behöva förklara eller försvara ifrågasatta förvaltningsbeslut som fattats 

under det gångna året.208  

 Av intresse är även att det inom föreningsrätten finns doktrin som 

har påpekat olämpligheten i att utse styrelsens ordförande till 

stämmoordförande, varvid man framhävt fördelen med en utomstående 

opartisk ordförande, i synnerhet när det föreligger motsättningar inom 

föreningen.209 Dessutom har det i sammanträdesteknisk litteratur anförts att 

en ordförande visserligen bör vara kompetent inom sammanträdesteknik, 

men att ordföranden f r ä m s t bör vara opartisk; rättvis mot alla och 

angelägen att låta alla meningar komma till uttryck.210  

 Sammantaget har ett antal fördelar med en oberoende 

stämmoordförande betonats i såväl bolagsrättslig som föreningsrättslig 

doktrin. Även inom sammanträdesteknisk praxis har vikten av ordförandens 

opartiskhet framhävts. Riskerna för intressekonflikter vid stämman anses 

unisont reduceras om en extern stämmoordförande väljs istället för att 

styrelseordföranden ”håller i klubban”. 

5.2.4 Oberoendet i praktiken 

Aktiespararna, som under lång tid arbetat för privatpersoner som sparar i 

aktier och fonder, vidhåller en rekommendation av en oberoende 

 
207 Beyer (2006) s 81 f. 
208 A st. 
209 Mallmén (2002) 7 kap 10 § EFL. 
210  Andersson (1973) s 27 f, Hedén (1977) s 13, Elmgren (2001) s 18 ff och 

Olander (1999) s 41 f. 
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stämmoordförande i sin Ägarstyrningspolicy !"#". Detta, menar 

Aktiespararna, tydliggör rollfördelningen samtidigt som styrelsens 

ordförande avlastas så att denne kan ta en mer aktiv roll på stämman och 

representera styrelsen.211  Begagnandet av, i förhållande till styrelsen och 

bolaget, oberoende stämmoordförande är, som framgått i det föregående, 

alltmer vanligt förekommande. Som strikt huvudregel utses i dessa fall en 

erfaren advokat till ordförande vid bolagsstämman. För en advokat skiljer 

sig dock uppdragets karaktär från det sedvanliga advokatuppdraget, 

eftersom denne som stämmoordföranden inte företräder en viss part, oaktat 

att bolaget utgör den externa ordförandens uppdragsgivare.212   

 I praktiken förs ofta en diskussion mellan kontrollägare, styrelse och 

bolagsledning om huruvida styrelseordföranden ska vara stämmoordförande 

eller om en extern ordförande istället ska engageras. Beslutas det att en 

extern ordförande ska anlitas försöker man tidigt enas om ett lämpligt namn, 

och diskussionerna med den påtänkta stämmoordföranden äger ofta rum 

ganska långt före den tidpunkten då noterade bolags valberedning 

konstitueras.213  

 Trots att ordföranden f o r m e l l t väljs på stämman, och trots 

ordförandens formella oberoende, arbetar ofta en extern stämmoordförande 

nära bolagets styrelse och ledning under tiden före stämman i förberedande 

syfte. Under detta förberedande arbete får (den tilltänkta) 

stämmoordföranden tillfälle att framföra sina synpunkter på kallelsen och 

den däri bifogade dagordningen, möjlighet att sätta sig in i eventuell 

korrespondens som förts med större aktieägare inför stämman och blir även 

informerad om särskilda frågor som kan tänkas aktualiseras vid 

bolagsstämman.214  När bolagsstämman väl inleds är därför den tilltänkte 

 
211 Aktiespararnas Ägarstyrningspolicy 2010 s 8. 
212 Beyer (2006) s 80 ff. 
213 A st. 
214 A st och ”I stämmans centrum”, Aktiespararen 14/3 2008. I artikeln är Claes Beyer 

intervjuad, en av de mest kända oberoende stämmoordförandena. Han var 
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stämmoordföranden redan väl förberedd på hur stämman kommer att 

avhandlas, såtillvida inget oförutsett sker.215   

 Under det ovan beskrivna förarbetet kan inte uteslutas att den 

externa stämmoordföranden kan komma att anamma synpunkter och 

intressen som sammanfaller med styrelsen och företagsledningen; och t o m 

kunna vilja t i l l g o d o s e intressena hos de som de facto anlitat honom. 

Inte minst kan så vara fallet om den externa stämmoordföranden vill 

försäkra sig om att erhålla uppdraget på nytt, eller för den delen önskar 

bibehålla en god relation så att denne blir tillfrågad vid andra framtida 

rådgivningsuppdrag. Oaktat att det förberedande arbetet otvivelaktigt kan 

vara nödvändigt inför åtskilliga bolagsstämmor, kan det därför medföra en 

risk för intressekonflikt. Mot denna eventuella intressekonflikt torde inte 

finnas något annat bot än den externa stämmoordförandens professionalism 

och omtanke av sitt renommé, så länge ordföranden håller sig inom lagens 

ramar.216   

!.! Ordförandens befogenheter och förpliktelser 

5.3.1 Generellt 

Som framhållits i det föregående utövar aktieägarnas sin rätt att besluta i 

bolagets angelägenheter vid bolagsstämman, ! kap ! § ABL. 

Stämmoordföranden är den som leder förhandlingarna på stämman och 

anses ha ett flertal viktiga och skiftande uppgifter.217 Ordföranden tillser t ex 

att bolagsstämman genomförs på ett korrekt sätt och att de tillämpliga 

bestämmelserna i lag, Koden, bolagsordningen och kallelsen till stämman 

 

stämmoordförande vid olika tillfällen i bl a SAS, Nordea, Skandia, Volvo och Ericsson – 
alla bolag där innan respektive stämma ägarstrukturen var odisputabel och där tydliga 
kontrollägare fanns. I denna kontext bör det förberedande arbetet förstås.  

215 Beyer (2006) s 80 ff. 
216 Jfr a st. Ordförandens ansvar redogörs för nedan i avsnitt 5.4. 
217 Johansson (1990a) s 269 f. 
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följs.218  Lagstiftaren har emellertid uttryckt endast ett fåtal arbetsuppgifter 

och ansvarsområden som tillkommer stämmoordföranden i ABL: 

•  upprätta röstlängd om ordföranden valts utan omröstning, 

! kap !" § ABL; 

•  tillse att det förs protokoll vid bolagsstämman, ! kap !" § ! st ABL; 

•  justera stämmoprotokollet, för det fall ordföranden ej själv fört 

protokollet, ! kap !" § ! st ABL; 

•  begagna sig av utslagsröst vid lika röstetal i andra beslut än val219 samt 

ändring av bolagsordningen220 ! kap !" § ABL; 

•  samt, vad avser publika bolag, innan styrelseval förrättas lämna uppgift 

till bolagsstämman om vilka uppdrag den som valet gäller innehar i 

andra företag, ! kap !" § ABL. 

Ordförandens uppdrag och skyldigheter vid stämman beskrevs i punkt 

III.1.4.4 i Koden, som den löd fram till revideringen 2008, på följande sätt: 

Bolagsstämmans ordförande ska se till att aktieägarna på ett tillfredställande 

sätt ges möjlighet att utöva sin lagstadgade rätt att ställa frågor på stämman, 

liksom att inom ramen för lagens bestämmelser om stämmoärenden 

kommentera, föreslå ändringar i och tillägg till framlagda förslag och lägga 

fram nya förslag, innan stämman går till beslut. 

Enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrning skärpte inte Koden 

bolagsstämmoordförandens i ABL lagstadgade ansvar i detta avseende. 

Istället skulle den tolkas som ett förtydligande av Kodens syfte att stärka 

ägarnas, inbegripet minoritetsägarnas, inflytande över bolaget och dess 

verksamhet.221 Skrivelsen ströks dock vid revideringen av Koden 2008, med 

hänvisning till att den ansågs utgöra ”överflödig detaljreglering”, utan att 

man tog avstånd från skrivelsens andemening.222  

 
218 Sevenius (2010) s 113 ff. 
219 7 kap 41 § ABL 
220 7 kap 42-45 §§ ABL 
221 Svernlöv (2005) s 35 f. 
222 ”Jämförelse mellan den tidigare koden och den reviderade koden”, Kollegiet för 

svensk bolagsstyrning 6/5 2008. 



 55 

 Stämmoordförandens befogenheter och förpliktelser återges i det 

följande uppdelade i underavsnitt, där dispositionen av respektive 

underavsnitt i huvudsak följer rättskälleordningen. Av pedagogiska skäl 

avhandlas dock vissa delfrågor i separat ordning i ett antal underavsnitt. 

5.3.2 Ordförandens materiella processledning 

Till vilken grad stämmoordföranden bör vara behjälplig aktieägare för att 

tillvarata aktieägarnas intressen och lagstadgade rättigheter är en 

frågeställning som återkommer i ett flertal frågor. I ett fåtal fall har frågan 

kommenterats av lagstiftaren i förarbeten. På ett generellt plan torde det, 

inte helt olikt processrätten, förekomma delade meningar rörande den 

lämpligaste omfattningen av processledning från ordföranden, möjligtvis 

beroende på vilken grad av aktiebolagsrättslig kunskap som kan förväntas av 

aktieägarna eller deras ombud.223  Samtliga advokater jag intervjuat inför 

arbetet med denna framställning intar en restriktiv hållning till 

processledning från ordföranden. Detta bör eventuellt tolkas med bakgrund 

mot att dessa advokater främst varit ordförande vid stämmor i de större 

börsbolagen, varvid de som företräder egna eller andras större aktieinnehav 

torde äga den kompetens som krävs för att hävda sin rätt vid stämman. 

Frågan om ordförandens processledning återkommer och behandlas i det 

följande med fördel separat under respektive avsnitt. 

5.3.3 Deltaganderätten, ombud och röstlängden 

Enligt 7 kap 2 § ABL har aktieägare som är införd i aktieboken en ovillkorlig 

rätt att delta vid bolagsstämman.224 I avstämningsbolag ansvarar styrelsen 

för att det träffas avtal med en central värdepappersförvarare225  som sköter 

 
223 Jfr Ekelöf & Edelstam (2002) s 44 ff. 
224 Johansson (1990a) s 209. Rätten gäller såväl kupong- som avstämningsbolag och kan 

ses som ett utlopp för likhetsprincipen och det övriga minoritetsskyddet som ovan 
behandlats. 

225 Euroclear Sverige AB är den enda centrala värdepappersförvararen i Sverige. 
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aktieboken, 5 kap 12 § ABL. I kupongbolag ansvarar styrelsen för att 

aktieboken förs, bevaras och hålls tillgänglig, 5 kap 7 § ABL. Vid införande i 

aktieboken i kupongbolag är styrelsen skyldig att göra en prövning av den 

nya aktieägarens behörighet, men införing får endast vägras om det är 

uppenbart att den formellt legitimerade inte är rättmätig ägare till aktien.226 

Att ej föra aktiebok i enlighet med ABL:s bestämmelser är 

straffsanktionerat i 30 kap 1 § 1 st 2 p ABL. 

 Det är angeläget att meningsskiljaktigheter om ägande- och/eller 

rösträtt för aktier blir uppklarade tidigt under stämman, så att senare besluts 

giltighet ej betvivlas.227 Om en i och för sig obehörig aktieägare eller ombud 

för aktieägare ändock tillåtits rösta, äger stämmobeslutet likväl giltighet så 

länge den obehöriges röst inte påverkat vilket beslut som slutligen fattats.228 

Enligt 7 kap 29 § ABL ska bolagsstämmans ordförande u p p r ä t t a 

röstlängd innehållande förteckning över närvarande aktieägare, ombud och 

biträden om ordföranden har valts utan omröstning.229  Det åligger den som 

upprättar röstlängden – alltså normalt bolagsstämmoordföranden – att tillse 

att röstlängden är korrekt. Därför är det normalt också ordföranden som har 

att ta ställning till huruvida närvarande aktieägare är behöriga att närvara på 

stämman och huruvida fullmakter ingivna av aktieägare eller deras ombud är 

godtagbara. Det är dock stämman som slutligt f a s t s t ä l l e r 

röstlängden.230  Bolagsstämman kan fastställa förslaget till röstlängd med 

eller utan ändring; men om förslaget inte kan antas enhälligt så ska votering 

genomföras på grundval av det upprättade förslaget.231 Därigenom kan det 

 
226 Rodhe (2011) s 140. 
227 AJS (2013) 7 kap 29 § ABL. 
228 Se avsnitt 4.4.2 ovan. 
229 Se avsnitt 5.2.1 ovan. 
230 Prop 2009/10:247 s 52 f. 
231 Nial (2007) s 175. Enligt tidigare gällande rätt rådde det osäkerhet kring vem som 

ansvarade för röstlängden; att styrelsen skulle fastställa röstlängd i enlighet med aktieboken, 
att styrelseordföranden skulle upprätta och bolagsstämman fastställa röstlängden, samt att 
bolagsstämmoordföranden skulle såväl upprätta som fastställa röstlängden var de tre 
vanligast förekommande meningarna. Jfr 78 § 3 st ABL 1910: ”Å stämman skall upprättas 
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av stämmoordföranden upprättade förslaget till röstlängd vara helt 

avgörande för stämmans utgång.232  Ordföranden kan t ex vid upprättandet 

av röstlängd komma att tvingas avgöra tillämpningen av i bolagsordningen 

intagna förbehåll rörande hur många aktier en aktieägare får rösta för, likt 

den numera upphävda tjugoprocentsregeln som stadgade att ingen för egna 

och andras aktier fick rösta för mer än en femtedel av det på stämman 

företrädda aktiekapitalet.233 En aktieägarkonstellation som är i minoritet om 

åsikten att den av ordföranden upprättade röstlängden är oriktig kan således 

endast medelst argumentation antingen försöka förmå stämmoordföranden 

att upprätta en röstlängd i enlighet med deras önskemål, eller söka övertyga 

stämmodeltagarna om att deras åsikt om röstlängden är riktig. För det fall 

ordföranden upprättar, och stämmomajoriteten fastställer, en felaktig 

röstlängd, löper emellertid den aktieägarkonstellation som hamnat i 

majoritetsställning vid stämman risken att de stämmobeslut som fattas 

klandras och därefter upphävs eller ändras av domstol.234 

 Då ett flertal större aktieägare – särskilt de utländska – sällan 

personligen närvarar vid bolagsstämman kan även stämmoordförandens 

bedömning av f u l l m a k t e r få ett stort genomslag på röstlängdens 

utseende och därigenom påverka aktieägarkonstellationers inflytande på 

stämman.235 Av praktiska skäl brukar det uppmuntras att fullmakter skickas 

till bolaget i förtid, varigenom kontrollen kan ske under det 

stämmoförberedande arbetet236 och det har påståtts att legitimationskontroll 

 

och till godkännande framläggas en förteckning över närvarande aktieägare och ombud för 
aktieägare med uppgift å det antal aktier, för vilket en var av dem äger utöva rösträtt.” Att 
röstlängden skulle fastställas av bolagsstämman infördes i ABL 1944, och ovannämnda 
debatt lämnades okommenterad, se Johansson (1990a) s 274 ff. 

232 Johansson (1990a) s 276. 
233 A a s 277. Jfr Nial (2007) s 169. 
234 Johansson (1990a) s 276. 
235 Jfr Rodhe (2011) s 167 f och Johansson (1990a) s 276. 
236 Jfr Beyer (2006) s 80 f rörande det förberedande arbetet. En vanlig skrivelse i 

kallelsen är ”Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara 
tillgängliga vid stämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in 
till Bolaget senast…” 
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av ombud vid bolagsstämman i praktiken ytterst sällan förekommer.237 I 

mina samtal med advokater verksamma som stämmoordförande är det 

tämligen iögonfallande att, likt vad som anförts i det föregående, den 

externa stämmoordföranden ofta ej personligen kontrollerar fullmakter som 

tillsänds bolaget i förväg. Detta är istället en uppgift som normalt bolaget 

själv utför, eventuellt genom att anlita en advokatbyrå som ej nödvändigtvis 

är densamma som den externa stämmoordföranden är verksam hos. 

 Upprättandet av röstlängden är en av få ordförandebefogenheter 

som kommer till uttryck i ABL. Följden blir att denne befogenhet därjämte 

är förhållandevis oomstridd. Det är tillika en av stämmoordförandens 

viktigaste uppgifter. Som exemplifierats ovan kan den av ordföranden 

upprättade röstlängden få avgörande konsekvenser på stämmans utgång. 

Att en med stämmomajoriteten och bolagsledningen lojal 

stämmoordförande jämte stämmomajoriteten besitter makten att upprätta 

och fastställa röstlängden är därför ej utan vissa risker. Minoritetsägarnas 

rätt att delta i stämman kan därigenom hindras genom mer eller mindre 

oriktiga bedömningar av en minoritetsägares behörighet.238 Att bolagen 

själva genomför kontrollen av stämmofullmakter som tillsänds bolagen i 

förväg tycks också medföra vissa risker för en ej helt opartisk bedömning av 

aktieägarnas rätt att delta på stämman medelst ombud, låt vara att 

lagstiftningen om fullmaktsformulär torde göra bedömningen något enklare. 

Om röstlängden inte avspeglar de egentliga förhållandena vid stämman kan 

emellertid stämmans beslut upphävas eller ändras genom en klandertalan.239 

Men som nämnts i det föregående har de eventuellt oriktiga 

stämmobesluten redan hunnit verkställas och få effekt på bolaget och dess 

 
237 Sandström (2007) s 178, som skriver att ”legitimationskontroll av ombud förekommer 

inte i verkligheten.” 
238 Johansson (1990a) s 276 ff, 
239 Jfr a st. 
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förvaltning innan en sådan klandertalan vunnit laga kraft.240 Att istället 

avgöra röstlängden enbart efter aktiebokens lydelse har anförts ge mer 

rättssäkra konsekvenser, då uppgiften att föra korrekt aktiebok är, såsom 

nämnts ovan, straffsanktionerat. 241   Även att stämman leds, fullmakter 

kontrolleras och röstlängden upprättas av en extern stämmoordförande 

torde innebära ett mer rättssäkert utfall. Stämmoordförandens bedömning 

av röstlängdens utseende kan, om denne är oberoende från bolagsledning 

och kontrollägare, sannolikt också lättare accepteras av de eventuellt 

förfördelade aktieägarna. 

5.3.4 Ordförandens hantering av omröstningar 

Utöver sin skyldighet att nyttja sin utslagsröst vid lika röstetal bör 

stämmoordföranden ej direkt påverka utgången av stämman, utan endast 

tillse att aktieägarna får sin vilja igenom inom lagens ramar. Trots detta får 

stämmoordföranden ofta ett inflytande över hur och vilka beslut som fattas 

då det är ordföranden som tolkar dagordningens ärenden och andra förslag, 

samt formulerar dessa för omröstning.242  Reglerna för hur ordföranden bör 

hantera omröstningar vid bolagsstämman följer till stor del av allmänna 

regler för gott mötesskick, som kan härledas från den offentligrättsliga 

regleringen och sammanträdesteknisk praxis.243 

 Som redogjorts för ovan har var och en av aktieägarna rätt att begära 

votering i ett ärende som annars avgörs genom acklamation enligt 

! kap !" § ABL.244  Många aktieägare känner emellertid ej till rätten att, 

eller ”vågar inte”, begära votering.245  Om votering begärs framställs begäran 

 
240 Se avsnitt 4.4 såväl angående ej i aktieboken införda aktieägares klanderrätt samt 

klandertalans begränsade funktion. 
241 Jfr Johansson (1990a) s 276, som framför fördelar med att direkt knyta an röstlängden 

till aktieboken. 
242 Sevenius (2010) s 113 f. 
243 Johansson (1990a) s 430 ff. Se även avsnitt 1.3.3. 
244 Se avsnitt 4.2.6. 
245 Dahlgren & Moberg (1987) s 21 f. 
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oftast i samband med att stämmoordföranden, med röstlängden i minnet, 

meddelar stämman vilket förslag ordföranden anser ha erhållit majoritetens 

stöd i acklamationen.246  I samband med acklamationen kan ordföranden ha 

ett betydande inflytande på vilket beslut som ska fattas, genom att han eller 

hon v ä l j e r att ”höra ja” i en viss acklamation.247  I det fall ingen aktieägare 

begär votering blir det beslutet slutgiltigt. Om emellertid votering begärs 

blir det beslutet istället huvudförslag i den efterföljande voteringen – om 

begäran hörsammas av ordföranden.248  Det har i doktrin ansetts ligga inom 

ordförandens befogenhet att avvisa en chikanös begäran om votering, t ex en 

begäran om omröstning om ett förslag från en aktieägare som kontrollerar 

mer än !" procent av rösterna. Detta med hänsyn till att en avvisning av en 

sådan begäran bör klassas som en ren ordningsfråga.249  Om f l e r a förslag 

föreligger är det ordföranden som avgör vilket av förslagen som ska utgöra 

s k huvudproposition, d v s det förslag som ordföranden anser äga störst 

backning hos stämmodeltagarna. Denna befogenhet kan ge ordföranden ett 

visst inflytande över vilket beslut som slutligen fattas.250  Att notera är 

emellertid att stämmoordföranden ej kan besluta huruvida votering ska ske 

öppet eller slutet. Detta beslut ankommer istället på stämman, enligt 

! kap !" § ABL.251  Att bära i minne är även det formfel som det innebär att 

ordföranden låter stämman fatta ett beslut medelst acklamation trots att en 

aktieägare begärt votering ej utgör en godtagbar klandergrund såtillvida 

formfelet ej påverkat stämmans beslut.252   

 
246 A st och Sandström (2007) s 185. 
247 Beyer (1996) s 681 ff. 
248 A st. 
249 Sandström (2007) s 185. 
250 Nial (2007) s 181 f. 
251 Enligt tidigare rätt rådde det tvekan om vem som hade befogenheten att avgöra 

huruvida en votering skulle ske öppet eller slutet efter yrkande om sluten votering. Somliga 
menade att stämman skulle avgöra frågan, andra att sluten omröstning skulle ske per 
automatik om någon begärde det och andra att ordföranden skulle avgöra fråga. Se 
Nial (1991) s 165 ff. 

252 Se avsnitt 4.4.2. 
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 Associationsrättslig registreringspraxis kräver för registrering av 

beslut som kräver särskild röstpluralitet att stämmoprotokollet innehåller 

bevis på att erforderlig majoritet för stämmobeslutet har uppnåtts. Därför är 

det i praktiken brukligt att ordföranden ställer proposition om beslutet kan 

anses antaget enhälligt; om ingen begär votering och annan mening inte 

framgår antecknas sedan i protokollet att beslutet har fattats enhälligt.253  

Det har emellertid anförts att ett sådant formfel som ordförandens avvisning 

av en voteringsbegäran utgör, skulle, i vart fall teoretiskt, kunna hindra den 

framtida registreringen av stämmobeslutet, t ex vid val av styrelseledamöter. 

För det fall det, som nämnts ovan, protokolleras att beslutet fattades 

enhälligt torde inga hinder föreligga mot registrering. Men om det av 

protokollet eller på annat sätt framgår att votering begärts men avslagits 

skulle eventuellt Bolagsverket kunna motsäga sig registrering av 

styrelsevalet.254 

 Stämmoordföranden är således formellt sett förpliktigad att 

hörsamma aktieägares begäran om votering enligt ABL. I regel avgörs dock 

stämmobesluten medelst acklamation. Stämmoordföranden äger i viss 

utsträckning befogenheten att avvisa begäran om votering, och ett felaktigt 

avvisande bär inga konsekvenser på stämmobeslutets giltighet om 

avvisningen ej påverkat vilket beslut som slutligen fattats. Som nämnts i det 

föregående är det dock även vanligt att förslagen på dagordningen redan 

förankrats hos majoritetsaktieägarna, vilket medför att beslutsfattandet vid 

bolagsstämman ofta utgör en ren formalitet.255  Likväl kan ordförandens i sin 

hantering av omröstningsförfarandet få ett visst inflytande över stämmans 

utgång. En extern stämmoordförande med god sammanträdesteknisk 

 
253 Nial (2007) s 180. 
254 Beyer & Båvestam (2008) s 35. Enligt ! kap ! § ABF ska till registreringen av 

stämmans val av styrelse fogas en kopia av protokoll eller annan handling som bestyrker 
valet av styrelseledamöter. 

255 Se avsnitt 4.2.6. 
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erfarenhet torde därför vara att föredra vid stämmor där 

omröstningsförfarandena tvingas bli mer komplicerade.  

5.3.5 Ordförandens utslagsröst 

En annan ordförande tillkommande befogenhet som lagstiftaren funnit det 

nödvändigt att reglera är ordförandens utslagsröst. Stämmoordföranden 

har i sakfrågor utslagsröst vid lika röstetal, s k paria vota, ! kap !" § ABL, 

något som tydligt visar att valet av ordförande kan komma att bli centralt vid 

stämman.256 Ordföranden är skyldig att tillkännage sin mening vid paria vota 

även om voteringen är sluten, ! kap !" § ! st ABL. Innan en sluten votering 

eventuellt resulterar i paria vota äger dock ordföranden på samma villkor 

som övriga aktieägare åtnjuta sekretess enligt reglerna om sluten votering. 

På så sätt kan en stämmoordförande som också är aktieägare avgöra frågan 

utan att öppet tillkännage hur denne röstat i ärendet.257  Ordföranden är 

f ö r p l i k t i g a d att nyttja sin utslagsröst och kan således ej avstå 

därifrån.258  Dock kan det anges i bolagsordningen att ordföranden inte ska 

äga utslagsröst, eller i vart fall inte ska vara skyldig att utnyttja den.259 

Nyttjandet av utslagsrösten förutsätter vidare inte att stämmoordföranden 

också är aktieägare. Alltså äger även en extern stämmoordförande 

utslagsröst.260 Dock krävs givetvis att ordföranden är aktieägare för att 

denne ska kunna avlägga röst generellt, d v s i ärenden innan det visats att 

paria vota föreligger.261 Om stämmoordföranden skulle vara jävig i ärendet i 

fråga får denne naturligtvis inte avgöra omröstningen genom att begagna sig 

 
256 Sandström (2007) s 176. Utslagsröstens faktiska betydelse är av logiska skäl mest 

betydelsefull i s k 50/50-bolag. 
257 Prop 1975:103 s 406. Jfr Johansson (1990a) s 457 ff. 
258 Prop 1997/98:99 s 123 f och SOU 1995:44 s 184 f, där det anförs att ordförandens 

absoluta skyldighet att nyttja sin utslagsröst anses framgå ur 7 kap 38 § ABL. 
259 SOU 1995:44 s 271 f. 
260 SOU 1971:15 s 237. Jfr Johansson (1990a) s 457 f.  
261 Nial (2007) s 186 f och Johansson (1990a) s 457 ff. 
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av sin utslagsröst och ej heller leda diskussionen i ärendet. 262  I sådant fall, 

om ärendet ej kan avgöras medelst acklamation, måste ordförandeskapet 

temporärt överlåtas, genom acklamation eller votering, på någon annan.263 

 Ordförandens utslagsröst kan ses som en av lagen påtvingad 

intressekonflikt i en situation där ordförandens opartiskhet istället borde 

vara av allra största vikt, särskilt i de fall där en extern ordförande anlitats 

just på grund av sin professionalism och opartiskhet. Aktieägarna som 

missgynnas av ordförandens utslagsröst vid lika röstetal kan emellertid 

knappast komma att uppfatta ordföranden som särskilt opartisk under 

stämmans fortsatta gång.264  Utan att helt tillintetgöra den potentiella vikten 

av ordförandens utslagsröst, så bör anmärkas att det av naturliga skäl 

synnerligen sällan förekommer lika röstetal i noterade bolag eller i bolag 

med ett annars särskilt spritt antal röstberättigade, då sannolikheten för 

detta blir y t t e r s t liten. 

5.3.6 Stämmoprotokollet 

I stämmoprotokollet anges de beslut som fattats vid bolagsstämman. 

Lagstiftaren har gett stämmoordföranden uppgiften att tillse att det förs 

protokoll vid bolagsstämman, 7 kap 48 § ABL. Enligt samma bestämmelse 

ska i protokollet, utöver de beslut som fattats av stämman, även anges utfall 

av genomförda omröstningar. Stämmoprotokollet ska undertecknas av 

protokollföraren samt justeras av ordföranden och minst ytterligare en av 

stämman utsedd justeringsman, 7 kap 48 § ABL.265 Enligt Koden III.1.6 ska 

till justeringsman utses aktieägare eller ombud för aktieägare som inte är 

 
262  SOU 1995:44 s 272. Jfr AJS (2013) 7 kap 40 § ABL, Nial (2007) s 171 samt 

Johansson (1990a) s 457. 
263 Nial (2007) s 171 och Johansson (1990a) s 457. 
264 Beyer (2006) s 84. 
265 Ordföranden kan givetvis också själv vara den som för protokollet. 
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styrelseledamot eller anställd i bolaget. Justeringen innebär att 

justeringsmännen intygar att protokollet är riktigt.266  

 Bolagsstämmoprotokoll behöver enligt 7 kap 48 § ABL inte vara 

mer än ett b e s l u t s p r o t o k o l l. Att istället föra ett diskussionsprotokoll, 

vari det återges vad som yttrats under stämman, är dock fullt tillåtet och 

innebär endast ett överskridande av minimikraven som ställs på 

stämmoprotokollet enligt ABL.267 Därmed finns det inget som hindrar 

stämmoordföranden från att tillse att avvikande meningar, inbegripet fall 

där denne själv har en skiljaktig uppfattning, t ex om ett visst fattat 

stämmobeslut eventuellt kan anses strida mot generalklausulen eller 

likhetsprincipen, antecknas i protokollet. 

 Stämmoprotokollet fyller framförallt en funktion som b e v i s av när 

eller om stämma har hållits samt vilka beslut som fattats därvid. 268 

Protokollets bevisvärde har betonats av HD i NJA 1990 s 286. I fallet 

konstaterade HD först att ett stämmobeslut är en processförutsättning för 

aktiebolags skadeståndstalan mot revisor.269 HD konstaterade även att ett 

vederbörligt justerat protokoll som huvudregel äger vitsord i fråga om 

stämmobesluts faktiska innehåll. 270  Protokollets ordalydelses höga 

bevisvärde innebär att den som hävdar att annat beslut har fattats än det 

som framgår av ett vederbörligt justerat protokoll bär bevisbördan för sin 

mening.271 Stämmoprotokollet får därför större betydelse i aktiebolag med 

flertalet aktieägare, där stämman de facto utgör ett forum för aktieägarna att 

fatta beslut i bolagets angelägenheter och protokollet blir ett medel att föra 

dokumentation av eventuella motsättningar bland ägarkonstellationerna.272 

Då, såsom nämnts ovan, stämmoprotokollet enbart behöver vara ett 
 

266 Unger (1986) s 106. 
267 Johansson (1990a) s 435 f och AJS (2013) 7 kap 48 § ABL. 
268 Sandström (2007) s 186 f. 
269 Jfr A st och Bergström & Samuelsson (2012) s 139 f. 
270 Jfr Nial (2007) s 188 och Sandström (2007) s 186 f. 
271 Nial (2007) s 188 och Sandström (2007) s 186 f. 
272 Sandström (2007) s 186 f. 



 65 

beslutsprotokoll så behöver dock ej motiveringarna eller de bakomliggande 

diskussionerna till de enskilda stämmobesluten medtas i protokollet – vilket 

minskar mängden av bevisfakta som stämmoprotokollet behöver innehålla. 

Vem som för och justerar protokollet – däribland stämmoordföranden – 

samt vad som införs däri kan således vara av stor betydelse, särskilt i en 

framtida klanderprocess. Det ska även betonas att ett stämmoprotokoll 

dock aldrig kan lägga till, förminska eller ändra beslut som fattats av 

bolagsstämman, utan protokollet utgör alltså enbart ett bevismedel.273  

 Eftersom ordföranden ofta uppdrar åt annan att föra protokoll anses 

det vara l ä m p l i g t att ordföranden för egna anteckningar om hur 

stämman beslutat, så att ordföranden kan reservera sig på de eventuella 

punkterna där protokollförarens anteckningar inte stämmer överens med 

ordförandens uppfattning.274 Det är protokollföraren som bestämmer vad 

protokollet ska innehålla, då det är denne som närmast ansvarar för 

protokollet. Stämmoordföranden, likt övriga justeringsmän, får därför ej 

ändra i protokollet emot den utsedda protokollförarens vilja. Istället får 

ordföranden ange sina anmärkningar mot protokollet separat, i en bilaga till 

protokollet, om enighet med protokollföraren inte nås.275 En anteckning om 

stämmoordförandens avvikande mening i stämmoprotokollet bör kunna 

påverka det bevisvärde som ett stämmoprotokoll annars anses besitta.276 

Protokollets innehåll kan även, som nämnts i det föregående, påverka 

möjligheterna att registrera ett visst stämmobeslut. 277  Emellertid torde 

stämmoordföranden, likt andra justeringsmän, däremot ej kunna vägra att 

skriva under stämmoprotokollet; istället ska antingen protokollförarens 

 
273 Unger (1986) s 104. 
274 Johansson (1990a) s 440. 
275 Unger (1986) s 103 f och Mallmén (2002) 7 kap 10 § EFL. 
276 Se redogörelsen om NJA 1990 s 286 på föregående sida. 
277 Se avsnitt 5.3.6. 
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version justeras eller så ska protokollet justeras jämte anteckning om hur den 

skiljaktige anser protokollet bör lyda i de delar man är oenig.278 

 Sammantaget kan ordförandens ansvar för protokollet tyckas vara en 

formalitet. Dock kan ordföranden nyttja protokollet till att göra för 

eftervärlden relevanta anmärkningar på vissa förfaranden under stämmans 

gång. Att domstolarna fäster stor vikt vid stämmoprotokollets innehåll 

framgår av rättspraxis. ABL stadgar endast minimikrav för protokollets 

innehåll och, oaktat vad som sagts och vad som sägs i det följande om 

ordförandens faktiska befogenheter, kan stämmoordföranden genom att 

protokollföra sina synpunkter på rättsfrågor och andra omständigheter vid 

stämman såväl uppmuntra som underlätta att minoritetsaktieägarna söker 

tillvarata sin rätt i en efterföljande klanderprocess. Denna möjlighet kan 

knappast komma att utnyttjas av stämmoordföranden i det fall denne även är 

styrelseordförande. Då Koden förhindrar att styrelseledamot eller anställd 

utses till justeringsman kan emellertid möjligen justeringsmannen iaktta 

denna möjlighet som ABL:s minimikrav tillåter. 

5.3.7 Rättsfrågor – särskilt om jäv och generalklausulen 

Ordföranden för stämman har i doktrin på vissa håll ansetts äga rätt att 

avgöra rättsfrågor som uppkommer under stämmans gång.279 Lagstiftaren 

tiger dock i den absoluta majoriteten av dessa fall. Rättsfrågor som har 

nämnts i doktrin omfattar t ex frågor om aktieägarjäv,280 generalklausulen,281 

aktieägares rätt att få deltaga i bolagsstämman och att bli upptagen i 

 
278 Jfr Mallmén (2002) 7 kap 10 § EFL och Johansson (1990a) s 440. Se även avseende de 

allmänna principerna om gott mötesskick Hedén (1977) s 82 f och Elmgren (2001) s 39 f där 
samma metod anförs. 

279 Roos (1969) s 352, Dahlgren & Moberg (1987) s 59 och Cavallin (1923) s 388 ff. 
Jfr  Johansson (1990a) s 272 f som ej är lika entydig och menar att en sådan befogenhet 
eventuellt föreligger. 

280  Beyer (2006) s 78 f, Roos (1969) s 352, Dahlgren & Moberg (1987) s 59, 
Söderström (2007) s 78 f och Cavallin (1923) s 388 ff. Jfr Nial, Wijnbladh & Stenbeck (1970) 
s 342 f och Stenbeck (1970) s 310. 

281 Beyer (1996) s 78 f. 
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röstlängden,282 beaktande av särskilda röstmajoritetskrav,283 aktieägares rätt 

att deltaga i behandlingen av ett visst ärende284 samt brott mot eventuella 

aktieägaravtal.285  Vem som väljs till ordförande – om denne kan anses äga en 

sådan befogenhet i viss omfattning – kan således med hänsyn till dennes 

anknytning till olika ägarkonstellationer få ett kritiskt inflytande över beslut i 

en del frågor. Ett felaktigt förfarande i samband med dylika rättsfrågor kan 

också innefatta en allvarlig rättskränkning.286  

 Lagstiftaren har ej uttalat hur frågor om stämmojäv ska avgöras vid 

bolagsstämman. I praxis har frågan om bolagsstämmoordförandens 

befogenhet att avgöra jävsfrågor ej heller berörts direkt av domstolarna. 

Dock har det förekommit rättsfall där stämmoordföranden avgjort 

jävsfrågor utan att detta ifrågasatts av HD.287  Det torde inte innebära några 

skilda konsekvenser på efterföljande stämmobesluts eventuella 

verkställighetsförbud eller klanderbarhet huruvida det är 

 
282 Cavallin (1923) s 388 ff och NJA 1910 s 38 som berörs nedan. 
283 Jfr Rodhe (2011) s 252 som nämner att ett bolagsstämmobeslut som fattats utan att 

stämmans ordförande beaktat reglerna om kvalificerad majoritet kan klandras.  
284 Cavallin (1923) s 388 ff. 
285 Roos (1969) s 352. Som framgått ovan i avsnitt 2.4 är den härskande uppfattningen 

inom svensk rätt att stämmobeslut som fattas i strid mot eventuella aktieägaravtal ej är 
aktiebolagsrättsligt angripbara. Roos anser dock att ordföranden möjligen bör framhålla att 
den eller dem som är bundna av aktieägaravtalet riskerar skadestånd vid avtalsbrott, men 
att stämmobeslutet är orubbligt om röstning sker i strid mot aktieägaravtalet. 

286 Dahlgren & Moberg (1987) s 59 och Cavallin (1923) s 389. Avseende klanderinstitutet, 
se avsnitt 4.4 ovan. 

287 Se NJA 1960 s 698. I fallet hade ett bolagsstämmobeslut att vägra ett yrkande om 
prövning av VD:s löneförmåner klandrats. Fallet berör främst bolagsorganens 
kompetensfördelning och skyldigheten att ta upp ett behörigen framställt yrkande att ett 
ärende ska behandlas på stämman. Stämmoordförandens befogenhet diskuterades ej, men 
av fallet framgår att två aktieägare även hade yrkat att en aktieägare, herr X, var jävig i 
frågan om VD:s löneförmåner då han utövade rösträtt på grund av fullmakt från VD:s 
hustru. På bolagsstämman beslutade stämmoordföranden att X ägde rätt att rösta i frågan. 
Avgörandet av rättsfrågan huruvida bolagsstämman var behörig att pröva styrelsens beslut 
om VD:s löneförmåner fattades dock av bolagsstämman. Beslutet av stämmans ordförande 
att förklara X icke jävig undanröjdes av HD, på basis av en materiell bedömning av 
jävsreglerna, men utan ifrågasättande av stämmoordförandens befogenhet att avgöra 
jävsfrågan vid stämman. Oaktat att stämmoordförandens agerande enkom återgavs ytterst 
kort i redogörelsen om sakomständigheterna, kan fallet tolkas som att HD i vart fall utan 
att ägna det någon uppmärksamhet godtog att stämmoordföranden tog sig befogenheten 
att avgöra jävsfrågan. 
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stämmoordföranden eller stämmomajoriteten som slutligt avgör jävsfrågan 

vid stämman, såtillvida inte s a m t l i g a aktieägare samtycker till det 

eventuella jävet. En felaktig jävsbedömning föranleder ju att 

stämmobeslutet, oavsett vem som utfört bedömningen, fattats i strid med 

jävsregeln i ! kap !" § ABL, vilket i sig gör beslutet klanderbart. 

 I doktrin har, i mer eller mindre klara ordalag, förespråkats att 

bolagsstämmoordföranden besitter befogenheten att avgöra jävsfrågor på 

stämman.288 Det finns två alternativ till att det är stämmoordföranden som 

disponerar över jävsfrågor vid stämman. Frågorna kan antingen disponeras 

av stämmomajoriteten eller så förfogar varken ordföranden eller stämman 

över frågan, och frågan ska istället avgöras av domstol sedan stämmobeslut i 

jävsfrågan eller som påverkats av en jävsbedömning klandrats.289 Att anlägga 

synsättet att stämmomajoriteten – givetvis ej inberäknat den vars jäv ska 

avgöras – äger befogenheten att avgöra rättsfrågor såsom aktieägarjäv skulle 

kunna rendera ett något rättsosäkert resultat.290  Stämmans uppgift är i 

första handen att fatta beslut om förvaltningen av bolagets angelägenheter291 

och stämman är inom sådana förvaltningsfrågor s a s ”omnipotent”. 292 

 
288 Roos (1969) s 352, Dahlgren & Moberg (1987) s 59, Söderström (1927) s 78 och 

Cavallin (1923) s 388 ff uttrycker ståndpunkten att stämmoordföranden äger avgöra 
jävsfrågor förhållandevis otvetydigt. Beyer (2006) s 78 f säger att det ligger i ordförandens 
uppdrag att beakta bestämmelserna om jäv. Nial, Wijnbladh & Stenbeck (1970) s 342 f och 
Stenbeck (1970) s 310 säger blott att ordföranden ska anmoda jävig person att avlägsna sig 
från stämman (i då gällande rätt ägde jävig aktieägare ej rätt att ens delta i behandlingen av 
ärendet). Nämnda författare berör dock ej huruvida denna anmodan är tänkt att riktas 
direkt till de aktieägare som enligt ordförandens mening är jäviga eller om anmodan riktar 
sig till stämmoförsamlingen i sin helhet. Ej heller berörs vad som bör ske i det fall jäviga 
aktieägare vägrar att följa ordförandens uppmaning. 

289 Jfr Johansson (1990a) s 272 f och Cavallin (1923) s 388 ff. 
290 Cavallin (1923) s 388. Mer chikanösa invändningar om jäv, som därigenom kanske 

omöjliggör en rimlig omröstning, torde även i enlighet med synsättet att 
stämmomajoriteten ska äga rätten att avgöra jävsfrågor kunna avfärdas direkt av 
stämmoordföranden m h t att avfärdandet av dylika invändningar är att anse som en 
ordningsfråga, jfr Sandström (2007) s 185. 

291 Jfr 7 kap 1 § ABL: ”Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid 
bolagsstämma”. 

292  Rodhe (2011) s 159 ff och Johansson (1990a) s 149 f. Jfr NJA 1960 s 698. 
Omnipotensen gäller inom lagens gränser och ej till den grad att styrelse eller VD förlorar 
sin ställning som ansvarig för bolagets förvaltning, jfr Rodhe (2011) s 159 ff. 
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Stämmomajoriteten kan antas att i rättsfrågor rörande t ex aktieägarjäv, 

generalklausulen och likhetsprincipen ta hänsyn till vad de anser är bäst för 

bolaget, och indirekt de själva, istället för att söka fatta ett rättsligt korrekt 

avgörande av själva rättsfrågan.293 Att enskilda aktieägares intressen kan 

kränkas även vid beslut om förvaltningen av bolagets angelägenheter ligger i 

aktiebolagskonstruktionens och dess majoritetsprincips natur,294 och rör inte 

en juridisk rätt eller regel, utan ett ekonomiskt intresse.295 Samtidigt måste 

man beakta att stämmoordföranden blott är ordförande för aktieägarnas 

sammanträde, och att denne ej direkt bör påverka utgången av stämman, 

utan endast tillse att aktieägarna får sin vilja igenom inom lagens ramar.296 

Att stämmomajoriteten äger rätten att preliminärt avgöra t ex jävsfrågor vid 

stämman är med bakgrund mot majoritetsprincipen därför inte särskilt 

uppseendeväckande. Att anförtro stämmomajoriteten denna fråga blir än 

mindre uppseendeväckande när man beaktar det faktum att lagstiftaren gett 

stämmoordföranden den till jävsfrågan besläktade uppgiften att upprätta 

röstlängden, medan stämmomajoriteten anförtrotts rätten att slutligt 

godkänna den. Jämfört med lagstiftarens lösning i det avseendet torde 

därför stämmoordföranden kunna påstås blott äga rätten att 

uppmärksamma stämman på jävsregelns eller generalklausulens innebörd 

och ordförandens bedömning av det aktuella fallet, medan 

stämmomajoriteten slutligt avgör jävsfrågan eller det beslut som 

ordföranden menar strider mot generalklausulen – en uppfattning som 

vinner visst stöd i mina samtal med advokater verksamma som 

stämmoordförande, vilket återges nedan.  

 
293 Cavallin (1923) s 389 f. 
294 Bergström & Samuelsson (2012) s 149 ff och Cavallin (1923) s 390. 
295 Cavallin (1923) s 390. 
296 Sevenius (2010) s 113 f. Att stämmoordföranden kan direkt avgöra stämmans utgång 

när ordföranden använder sin utslagsröst är givetvis ett tydligt undantag från denna 
allmänna ståndpunkt. 
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 Jävsregelns och generalklausulens minoritetsskyddande funktion 

talar dock istället för att stämmomajoriteten ej skulle äga denna 

avgöranderätt. Att en minoritet tvingas nyttja klanderinstitutet för att 

erhålla en egentligt opartisk bedömning av rättsfrågan leder också till att 

minoritetsskyddet i detta avseende enbart blir ett retroaktivt skydd, där 

missgynnade aktieägare måste genomgå en omständlig och kostsam 

klanderprocess för att komma åt en majoritet som missbrukar sin makt.297 

Om stämmoordföranden istället anses besitta befogenheten att avgöra 

dylika rättsfrågor vid bolagsstämman, om än temporärt i bemärkelsen att 

t ex stämmans beslut efter att ordföranden förklarat en aktieägare jävig kan 

klandras med en eventuellt felaktig jävsbedömning som grund, så skulle 

minoriteten erhålla även ett proaktivt skydd. 

 Inom kommunalrätten har frågan om fullmäktigeordförandes 

befogenhet att avgöra jävsfrågor godtagits av Regeringsrätten i t ex 

RÅ !"#$ !:"". Om den utpekade ledamoten ej anser sig jävig f å r 

ordföranden emellertid låta fullmäktige fatta beslut i jävsfrågan.298 

 Den kan alltså anses finnas argument såväl för som emot att 

stämmoordföranden ska anses äga rätt att avgöra frågor om aktieägarjäv vid 

stämman. Det är därför ej särskilt överraskande att det i praktiken tycks råda 

en liknande oenighet huruvida stämmoordföranden besitter denna 

befogenhet. Vissa menar att stämmoordföranden äger rätt att avgöra 

jävsfrågor, då det är att anses som en ordningsfråga. En praktisk hantering 

som återgetts i de intervjuer med advokater som utförts inför denna 

framställning är följande: Efter det ordföranden tillkännagivit sin åsikt i 

jävsfrågan och omröstning genomförts så antecknas i protokollet att 

ordföranden ansett viss eller vissa aktieägare vara jäviga. Såväl 

omröstningsresultatet som följer av ordförandens mening – vilket också blir 

 
297 Låt vara att jävsbestämmelsen, likt andra minoritetsskyddsregler, tillsammans med 

bestämmelserna om klander av stämmobeslut ger ett visst preventivt skydd. 
298 Bohlin (2011) s 225 ff. 
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stämmans beslut – som meningen att jäv ej ska anses föreligga redovisas i 

protokollet. Andra menar att ordföranden ej äger rätt att i strikt mening 

a v g ö r a jävsfrågor, utan att stämmoordföranden ska meddela stämman sin 

uppfattning i frågan – en mening som ofta väger så tungt att det i praktiken 

ofta kan bli ordföranden som de facto avgör frågan. Om saker ställs på sin 

spets ska ordföranden dock tillåta att stämman avgör jävsfrågan genom 

omröstning. Sammantaget kan konstateras att det förekommer olika 

förfaranden för hur jävsfrågor ska avgöras vid stämman, såväl i doktrinens 

rekommendationer som vid bolagsstämmorna i praktiken. 

Stämmoordföranden torde därför tills vidare kunna anses vara berättigad, 

men ej förpliktigad, att avgöra jävsfrågor vid stämman. 

 Om man istället för jäv antar att ett beslut står i strid med 

generalklausulen i ! kap !" § ABL, blir frågan om såväl ordförandens 

eventuella befogenhet som förpliktelse att avgöra rättsfrågan kanske än mer 

satt på sin spets. Jävsbedömningar enligt ! kap !" § ABL är med största 

sannolikhet oftast enklare att utföra vid stämman jämfört med den mer 

ingående bedömningen som generalklausulen kräver (låt vara att även 

jävsbedömningar kan vara svårbedömda såväl vad avser rättsfrågan som 

sakfrågan). I fall där det måste framstå som uppenbart att majoriteten 

tillskansar sig en otillbörlig fördel på bolaget och/eller minoritetsägarnas 

bekostnad framstår det som rimligt ur aktieägarminoritetens perspektiv att 

stämmoordföranden äger rätt att proaktivt hindra ett sådant beslut non 

obstante genom att vägra ställa proposition med hänvisning till 

generalklausulen. I doktrin tycks det blott finnas ett uttalande till stöd för en 

sådan mening, vari det uttryckts att stämmoordföranden måste ”beakta” 

generalklausulen i ! kap !" § ABL, och söka undvika förfaranden som kan 

leda till att stämmobeslut klandras.299 Frågan föranleder dock en bredare 

diskussion kring ordförandens g e n e r e l l a r ä t t att vägra att ställa 

 
299 Beyer (1996) s 78. 
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proposition på beslut som kan anses strida mot lag eller bolagsordning, 

varom nästa avsnitt ska beröra. 

5.3.8 Propositionsvägran 

Frågan om huruvida stämmoordföranden äger rätten att avgöra vissa 

rättsfrågor, såsom om ett stämmobeslut strider mot generalklausulen, har 

direkt bäring på ordförandens möjligheter att vägra proposition, då detta är 

det enda egentliga tillvägagångssättet för en ordförande att formellt avgöra 

de rättsfrågor som ett förslag till stämmobeslut medför eller innefattar. 

Frågan har vad jag funnit ej berörts av lagstiftaren. I äldre praxis har det 

förekommit fall där domstolen, likt jävsfrågan i det föregående, tyst 

accepterat att ordföranden avgjort en rättsfråga genom att ha vägrat ställa 

proposition.300  

 Det har, som nämnts ovan, anförts i den bolagsrättsliga doktrinen att 

det generellt är ordförandens uppgift att tillse att de tillämpliga 

bestämmelserna i bl a lag och bolagsordning följs. 301  Att vägra ställa 

proposition till ett uppenbart rättsstridigt stämmobeslut – t ex p g a brott 

mot likhetsprincipen eller generalklausulen – kan möjligen anses följa under 

denna allmänt definierade ordförandeuppgift. Det har även anförts att 

stämmoordföranden allmänt ska söka undvika förfaranden som kan leda till 

klander av bolagsstämmobeslut. 302  Att vägra ställa proposition i mer 

 
300  NJA 1910 s 38. I fallet var äganderätten över vissa aktier tvistig. En grupp av 

aktieägare ansåg sig ha förvärvat aktier i bolaget, men styrelsen vägrade införing i 
aktieboken då vissa oklarheter rådde kring villkoren för aktieägarkonstellationens förvärv. 
På ordinarie bolagsstämma yrkade en av aktieägarna att den av styrelsen i röstlängden ej 
upptagna aktieägarkonstellationen skulle bli upptagna i röstlängden. En annan aktieägare 
bestred detta och yrkade att ordföranden skulle ställa proposition om godkännande av den 
av styrelsen framlagda röstlängden. Ordföranden vägrade dock propositionen och uppförde 
istället aktieägarna i röstlängden. De aktieägare som ej fått gehör av ordföranden instämde 
bolaget och klandrade bolagsstämmobesluten med grund i att aktieägarna hade felaktigt 
blivit införda i röstlängden av stämmoordföranden. Samtliga instanser, som avgjorde fallet 
mot 1895 års aktiebolagslag, teg om huruvida ordföranden ägde rätt att avgöra frågan på 
bolagsstämman genom att vägra proposition, jfr Cavallin (1923) s 392 f. 

301 Sevenius (2010) s 113 ff. 
302 Beyer (2006) s 79. 
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självklara fall, som att ett förslag till beslut ej intagits i kallelsens dagordning 

och samtliga aktieägare ej närvarar och samtycker till detta, torde dock med 

säkerhet kunna anses ligga inom stämmoordförandens befogenhet i den 

bemärkelsen att ordföranden tillser att lag och bolagsordning följs.303 Detta 

bör även ställas mot den nedan förda diskussionen om ordförandens 

eventuella ansvar om denne medvetet och aktivt deltar eller möjliggör 

flagranta lagöverträdelser vid stämman. 304  I äldre juridisk doktrin har 

Söderström anfört att stämmoordföranden har såväl rätt som plikt att vägra 

proposition på yrkanden som skulle rendera i stämmobeslut som styrelsen ej 

får verkställa, enligt dagens motsvarighet i ! kap !" § ! st ABL, för att det 

strider mot lag eller bolagsordning. Söderström tycks främst ta sikte på 

direkt ogiltiga stämmobeslut, s k nulliteter, dock utan att uttryckligen göra 

en sådan åtskillnad.305 

 I detta sammanhang kan det offentligrättsliga bidra med en 

intressant jämförelse. Inom kommunalrätten har kommunfullmäktiges 

ordförande en lagstadgad rätt att vägra lägga fram förslag till beslut om 

ordföranden anser att förslaget skulle leda till ett beslut som strider mot lag 

eller annan författning, ! kap !" § KomL. Enligt förarbetena har förutsatts 

att bestämmelsen endast ska tillämpas i uppenbara fall, då 

laglighetsprövningen främst bör tillkomma förvaltningsdomstolarna. Vidare 

kan en ledamot yrka att frågan istället underställs fullmäktige, varpå 

fullmäktige genom majoritetsbeslut kan avgöra om ordföranden ska ställa 

förslaget under proposition eller ej.306 En till nämnda bestämmelse inom 

kommunalrätten liknande lösning inom aktiebolagsrätten, d v s att 

stämmoordföranden ska äga rätten att vägra lägga fram förslag till beslut 

 
303 Jfr 7 kap 51 § 2 st 3 p ABL. Jfr även Sevenius (2010) s 113 ff. 
304 Se avsnitt 5.4. 
305 Söderström (1927) s 213 ff. Jfr ”Ty om ett yrkande är av den natur, att dess bifallande av 

bolagsstämman skulle vara ett beslut, som styrelsen hade både rätt och plikt att vägra 
åtlyda, då har en ordförande vid stämman tvivelsutan rätt [och plikt] att vägra proposition 
på ett sådant yrkande.”  

306 Warnling-Nerep (1995) s 270 f. 
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som ordföranden anser strider mot lag eller bolagsordning, synes tilltalande, 

men saknar som ovan framgått uttryckligt stöd i den moderna 

aktiebolagsrättsliga doktrinen. Analogin torde emellertid ej heller vara 

särskilt kontroversiell, då stämman i vilket fall skulle inneha det slutliga 

avgörandet om stämman ska tillåtas rösta om förslaget eller ej. I vart fall 

skulle ett sådant tillvägagångssätt i högra grad uppmärksamma 

stämmodeltagarna om deras medverkan till ett eventuellt olagligt beslut. 

 Vidare har det även i den sammanträdestekniska litteraturen ansetts 

följa av principerna om gott mötesskick att ordföranden, när aktieägare 

väcker ett förslag som strider mot lag, bör upplysa aktieägaren om detta, för 

att på så sätt tillåta aktieägaren att självmant ta tillbaka förslaget. Om 

aktieägaren ändå vidhåller sitt yrkande anses ordföranden äga rätt att vägra 

att ställa proposition på yrkandet.307  

 I praktiken har ett tillvägagångssätt liknande Söderströms 

föreslagits av advokat Sven Unger i mina intervjuer.308  Unger menar att 

proposition bör vägras på såväl stämmobeslut vilka i strikt mening kan 

benämnas som nulliteter, som stämmobeslut som strider mot en 

bestämmelse i lag eller bolagsordning till skydd för  a n d r a  än aktieägarna. 

Ett illustrerande exempel är ett beslut som skulle innebära en olovlig 

värdeöverföring enligt !" kap ABL. 309  Förslag till beslut som däremot 

enbart utgör angripligheter, och därför skulle äga giltighet såtillvida beslutet 

ej klandras inom klanderfristen om tre månader i ! kap !" § ! st ABL, menar 

Unger istället bör tillåtas. Samtidigt bör ordföranden därvid tillägga i 

protokollet att beslutet enligt ordförandens mening skulle komma att ändras 

 
307 Andersson (1973) s 41 f. Motsatt uppfattning har dock Hedén (1977) s 52, som utan att 

gå in på lagstridiga förslag specifikt menar att ordföranden i princip ej äger rätt att vägra 
ställa proposition. Författaren vill uppmärksamma att man ej normalt använder 
bolagsrättsliga termer såsom aktieägare och bolagsstämma i den sammanträdestekniska 
litteraturen. Detta är istället författarens tillämpning av litteraturen på 
bolagsstämmosituationen.  

308  Kontrollerande samtal till trots vill författaren förbehålla sig för eventuella 
misstolkningar eller andra brister i redogörelsen av det föreslagna förfarandet. 

309 Som för övrigt i doktrin har ansetts utgöra en s k nullitet, se avsnitt 4.4.2. 
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av domstol i det fall stämmobeslutet klandrades. Därmed torde, enligt 

författarens tolkning, ansvaret för rättelse av minoritetsskyddsöverträdelser 

istället åvila de missgynnade aktieägarna, som har valet att inleda en 

klanderprocess eller låta beslutet erhålla giltighet. En annan mening som 

framförts i mina intervjuer är att ordföranden kan vägra proposition i mer 

självklara fall, såsom när en aktieägare vill ta upp ett ärende som ej intagits i 

kallelsens dagordning och samtliga aktieägare ej närvarar och samtycker, jfr 

! kap !" § ! st ! p ABL. Om däremot ordföranden anser att ett beslut t ex 

strider mot generalklausulen – låt vara att en sådan bedömning svårligen kan 

tillåtas göras på stående fot – bör ordföranden först tillkännage sin mening 

för stämman, för att sedan släppa upp förslaget till proposition. 

 Såsom nämnts ovan i avsnitt !.!." råder delade meningar om i vilken 

utsträckning stämmobeslut som utgör brott mot likhetsprincipen och 

generalklausulen är att anse som nulliteter. Om resonemangen ovan av 

Söderström och Unger äger bäring i gällande rätt torde därför motsvarande 

oklarhet d e l v i s smitta av sig på frågan om stämmoordförandens 

befogenhet och förpliktelse att vägra ställa proposition. Nullitetsfall varom 

det däremot ej råder några stridigheter om p g a att lagstiftaren reglerat 

frågan eller p g a att det råder en stark enighet i doktrin, såsom 

stämmobeslut i ärenden som ej angetts i kallelsen, torde däremot 

stämmoordföranden med fog kunna vägra att ställa proposition på. Motsatt 

synsätt är i vart fall, enligt författarens mening, direkt uppseendeväckande. 

Ett sådant motsatt synsätt tycks också i vart fall helt sakna uttryckligt stöd i 

såväl förarbeten och praxis som i doktrin.  

 I enlighet med det föregående påverkar därigenom definitionen av 

nullitetsfallen ordförandens minoritetsskyddande funktion. En snäv 

definition av nullitetsfallen innebär därmed att minoriteten jämväl får söka 

sig till en klandertalan för att kunna angripa stämmobeslut som strider mot 

t ex likhetsprincipen eller generalklausulen. Ur minoritetens perspektiv bör 

därför såväl nullitetsfallen som ordförandens befogenhet i detta avseende 

vara så omfattande som möjligt. Ur majoritetens perspektiv bör dock 
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minoritetsskyddet – kanske bättre rimmande med den aktiebolagsrättsliga 

majoritetsprincipen – anses som tillfyllest även om besluten enkom utgör 

angripligheter och ordföranden ej äger en dylik befogenhet. Detta eftersom 

minoriteten likväl äger rätt att klandra stämmobeslutet, varpå en noggrann 

överprövning av beslutet kan utföras av domstolen. Medan minoriteten äger 

rätten att söka inhibera stämmobeslut, kan ju bolaget svårligen på ett lagligt 

sätt genomföra ett stämmobeslut, inom stämmans exklusiva kompetens, 

som ej faktiskt b e s l u t a t s p g a att stämmoordföranden vägrat 

proposition.  

 Slutsatsen blir följaktligen att ordförandens rätt att vägra 

proposition är omstridd i såväl doktrin som i praktiken. En viss minsta 

gemensamma nämnare tycks emellertid kunna urskiljas; ordföranden bör 

kunna anses inneha befogenheten att vägra proposition på yrkanden som 

u p p e n b a r t faller under de av lagstiftaren uppräknade nullitetsfallen i 

! kap !" § ! st ABL. Huruvida denna befogenhet t o m i vissa fall kan anses 

utgöra en förpliktelse återkommer framställningen delvis till i avsnitt !." 

nedan. 

5.3.9 Ordförandens hantering av aktieägarnas frågerätt 

Lagstiftaren och domstolarna har ej sökt reglera stämmoordförandens 

hantering av aktieägarnas rätt att ställa frågor till bolagsledningen vid 

stämman. Koden pekade dock innan revideringen !""# ut 

stämmoordföranden som ansvarig för att aktieägarna på ett tillfredställande 

sätt bereddes tillfälle att nyttja sin aktiebolagsrättsliga frågerätt.310   

 I doktrin har ordförandens hantering av aktieägarnas frågerätt delvis 

berörts i samband med styrelsens eventuella åberopande av undantaget för 

s k a d l i g a  u p p l y s n i n g a r. För det fall styrelsen hävdar att en 

 
310 F d Koden III.1.4.4. Bestämmelsen ströks med hänvisning till att den utgjorde 

överflödig detaljreglering, ”Jämförelse mellan den tidigare koden och den reviderade 
koden”, Kollegiet för svensk bolagsstyrning 6/5 2008. 
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upplysning ej kan meddelas p g a risken för att bolaget lider väsentlig skada 

har det, i såväl aktiebolagsrättslig som föreningsrättslig doktrin, hävdats att 

det inte torde föreligga någon plikt för stämmoordföranden att ex officio 

fråga aktieägaren om denne önskar att revisorerna ska yttra sig över 

upplysningen. Istället anses det vara aktieägarens skyldighet att begära en 

sådan utredning. 311  Att stämmoordföranden påminner aktieägaren om 

dennes rätt att begära tillställande av frågan till revisorerna torde emellertid, 

med bakgrund mot den ovannämnda f d anvisningen i Koden, ej kunna 

uppfattas som annat än ett värnande av det aktiebolagsrättsliga 

minoritetsskyddet i enlighet med god sed på aktiemarknaden. Låt vara att 

bestämmelsen i Koden sedan ströks med hänsyn till att den ansågs utgöra 

överflödig detaljreglering.312 

 Det ankommer vidare enligt förarbetena på den aktieägare som 

begär en upplysning att visa att frågan han ställer har betydelse för bolagets 

ekonomiska utveckling och är av i n t r e s s e för samtliga aktieägare i 

bolaget. 313  Inte heller här föreligger således någon plikt för 

stämmoordföranden att ingripa ex officio. Vem som emellertid ska avgöra 

huruvida frågan uppfyller ovannämnda krav – stämmomajoriteten eller 

stämmoordföranden – tiger lagstiftaren om. Som nämnts ovan vilar det på 

styrelsen att göra den initiala bedömningen huruvida s k a d e r e k v i s i t e t 

i ! kap !" § ABL är uppfyllt, bl a då ett utelämnande av en för bolaget 

skadlig upplysning skulle strida mot regeln att företagsledningen inte får 

efterkomma en föreskrift från stämman om verkställandet skulle innebära ett 

uppenbart åsidosättande av bolagets intressen. 314  Samma skäl kan ej 

anläggas till stöd för att det skulle vara styrelsen som har att avgöra huruvida 

 
311 Johansson (1990a) s 401 och Johansson (1990b) s 25 avseende den aktiebolagsrättsliga 

frågerätten och Mallmén (2002) 7 kap 11 § EFL avseende den föreningsrättsliga frågerätten. 
312 ”Jämförelse mellan den tidigare koden och den reviderade koden”, Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning 6/5 2008. Att notera är att Koden ej fanns vid tidpunkten för Johanssons och 
Mallméns ovan refererade verk.  

313 SOU 1995:44 s 174. 
314 Nial (2007) s 167 f. 
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en fråga är av intresse för samtliga aktieägare i bolaget. Snarare är kravet 

uppställt av effektivitetshänsyn. Rimligen torde därför beslutet kunna fattas 

av stämmoordföranden efter dennes omdöme.315  

 Det anses ej finnas någon explicit begränsning på aktieägarnas 

frågor i tidsmässig bemärkelse.316  Om det vore möjligt för bolagsstämmans 

majoritet att begränsa den tid som ställs till övriga aktieägares nyttjande av 

sin frågerätt skulle det minoritetsskyddet som frågerätten innebär kunna 

begränsas. I praktiken är dock vissa begränsningar nödvändiga av 

effektivitetshänsyn, t ex för att undvika att en aktieägare förhalar 

bolagsstämman i syfte att få den att haverera genom en s k filibuster.317 

Istället för att stämmomajoriteten fattar beslut om att avbryta en aktieägare 

har det därför anförts att stämmoordföranden bör, sedan en aktieägare ställt 

frågor under en längre tid, avbryta denne och meddela att han eller hon 

förfogar över en viss tidsfrist för sina resterande frågor.318  Man kan uttrycka 

det som att frågerätten får tidsmässigt begränsas i praktiken, men inte i 

princip.319 I det fall en aktieägares frågerätt begränsas utan direkt stöd i 

ABL:s undantag torde, teoretiskt sett, stämmobeslut i ärenden som kunnat 

påverkas av aktieägarens frågor med framgång klandras.320 

  Vidare har i doktrin ett antal okontroversiella ståndpunkter anförts 

och förfarandemetoder rekommenderats avseende ordförandens hantering 

av aktieägarnas frågerätt.321  Ordföranden har ansetts vara den som beslutar 

n ä r en aktieägares fråga kan ställas under stämmans gång, och i det fall 

frågan rör ett mer specifikt bolagsärende har det rekommenderats att 

 
315 Jfr Beyer (1986) s 79. 
316 De begränsningar som finns rörande själva spörsmålet redogörs för i avsnitt 4.2.4. 
317 Johansson (1990a) s 393 f. Filibuster är ursprungligen en politisk term som avser en 

medveten fördröjning av beslutsprocessen i en beslutande politisk församling genom att 
hålla anföranden oavbrutet så länge de fysiskt förmår. 

318 Johansson (1990a) s 393 f. Dylik metod har anförts inom den sammanträdestekniska 
litteraturen, se Andersson (1973) s 30, Hedén (1977) s 13 och Elmgren (2001) s 24 f. 

319 Jfr Johansson (1990a) s 393 f. 
320 Jfr Nial (1934) s 8 f. 
321 Beyer (1986) s 79. 
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ordföranden tar upp frågan i anslutning till detta ärende.322  Vidare har det 

anförts att frågor med anledning av årsredovisningen, VD:s anförande eller 

bolagets ställning i övrigt av ordföranden bör uppmuntras efter VD:s 

redogörelse.323  Dessutom har det framhållits att ordföranden bör tillse att 

aktieägaren tillerkänns sin rätt att få samtliga sina frågor avhandlade innan 

stämman ska rösta om ansvarsfrihet för styrelse och VD.324  Slutligen har 

också det i praktiken förhållandevis vanligt förekommande förfarandet att 

ordföranden låter bunta ihop aktieägarnas eventuellt resterande frågor till 

ett avslutande ärende på dagordningen godtagits i doktrin.325  

 Ordförandens hantering av aktieägarnas frågerätt blir sannolikt mest 

korrekt och minst kontroversiell när den utförs av en oberoende 

stämmoordförande. Som nämnts ovan kan det även för en erfaren 

styrelseordförande vålla en rollkonflikt om denne ska agera såväl moderator 

som part i ett intensivt meningsutbyte mellan bolagsledning och aktieägare. 

Av förklarliga skäl minskar risken för intressekonflikter vid hanteringen av 

aktieägarnas frågerätt om bolagsstämman leds av en ordförande som inte 

samtidigt ska stå till svars och förklara förvaltningsbeslut som genomförts 

under räkenskapsåret som avhandlas vid stämman.326 Med beaktande av 

trenden att de institutionella ägarna i högre grad ställer bolagsledningen till 

svars genom att utnyttja sin frågerätt vid stämman, torde det i framtiden 

därför bli allt viktigare att stämman leds av en oberoende ordförande för att 

stämman ska fylla sitt informativa syfte.327 

 
322 Dahlgren & Moberg (1987) s 26 f. 
323 Lindahl & Sandell (1999) s 32. 
324 Dahlgren & Moberg (1987), s 26 f. 
325 Jfr a a s 86. 
326 Beyer (2006) s 81 f. 
327 Jfr avsnitt 3.1. 
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5.3.10 Aktieägares yrkande om särskild granskning 

Stämmoordförandens hantering av aktieägares begäran om särskild 

granskning har ej berörts av lagstiftaren eller domstolarna. Såsom angetts 

ovan krävs ett granskningstema för att länsstyrelsen ej ska lämna begäran 

om särskild granskning utan bifall.328 Det har därför i doktrin anförts att det 

ankommer på stämmans ordförande att söka få förslagsställaren att ange ett 

tema för den särskilda granskningen, detta för att tillförsäkra att 

minoritetsägaren inte mister sin lagenliga rätt. 329 

 För det fall det föreligger ett antal förslag om särskild granskning, 

med olika granskningsteman, bör stämmoordföranden enligt Lindskog 

ställa proposition på varje granskningstema var för sig, istället för att ställa 

dem mot varandra.330 Lindskog anför vidare att i det fall mer än en tiondel av 

aktieägarna ställer sig bakom en särskild granskning, men inget av de olika 

granskningstemana uppnår kvalificeringsgränsen, bör ordföranden anses ha 

en s k y l d i g h e t – givet att de olika granskningstemana överlappar och ej 

rör helt avskilda frågor – att ställa propositioner så att ett av 

granskningsteman uppnår en tillräcklig anslutning. Mellanfall, där förslagen 

varken är helt fristående eller ett av förslagen omfattar de övriga förslagen, 

bör ordföranden enligt Lindskog hantera med särskilt omdöme. Detta med 

hänsyn till att om en tiondel av aktieägarna de facto ställer sig bakom en 

särskild granskning av ett visst förhållande, så har aktieägarna också rätt att 

få förhållandet granskat.331 I detta sammanhang kan nämnas att det i den 

sammanträdestekniska litteraturen har ansetts att ordföranden bör vara 

aktiv inom rimliga gränser vid försök att sammanjämka liknande yrkanden, 

 
328 Se avsnitt 4.2.5. 
329 Moberg (1989) s 464. Jfr Lindskog (2013) s 48 f. 
330 Lindskog (2013) s 51. 
331 Lindskog (2013) s 51 f. 
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dock endast om förslagsställarna går med på sådan sammanjämkning 

frivilligt.332  

 Såsom nämnts ovan intar samtliga praktiker jag intervjuat inför 

denna framställning en restriktiv hållning till processledning från 

ordföranden, och samtliga ställer sig också tveksamma till dylika 

sammanjämkningar. Det torde däremot inte föreligga några egentliga 

h i n d e r mot att en stämmoordförande agerar i enlighet med Lindskogs 

resonemang, och t ex lotsar minoritetsaktieägarna fram till ett förslag varom 

en kvalificerad minoritetsandel kan enas. Tvärtom kan det säkerställa 

aktieägarnas rätt att få en särskild granskning till stånd. Att ordföranden 

agerar på dylikt sätt vid en bolagsstämma i ett större noterat bolag, där 

granskningen yrkas av större institutioner, vore dock något 

uppseendeväckande. Att ordföranden med försiktighet biträder 

formuleringen av granskningstemat så att temat kan accepteras av 

Länsstyrelsen är dock något som har ansetts vara passande i mina intervjuer. 

Detta för att undvika situationer där stämman de facto röstar igenom ett 

förslag om en särskild granskning, där förslagets granskningstema sedan 

underkänns av Länsstyrelsen.  

5.3.11 Övriga ordningsfrågor 

I doktrin har ett antal ordningsfrågor ansetts ankomma på rollen som 

stämmoordförande. Ur principerna om gott mötesskick kan det anses följa 

att ordföranden som allmän regel ej ska delta i eventuell debatt för att 

undvika att ta ställning, såtillvida det inte rör sig om en ren upplysning eller 

ordningsfråga.333 Denna inställning faller tillbaka på den vikt som fästs vid 

att ordföranden enligt dessa principer ska vara opartisk, samtidigt som 

ordföranden ska fylla nödvändiga funktioner i fråga om att driva mötet 

framåt på ett korrekt sätt. Ordföranden har i enlighet med detta även enligt 

 
332 Andersson (1973) s 40 f och Elmgren (2001) s 33. 
333 Andersson (1973) s 29 ff. 
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gott mötesskick att t ex tillse att ordning råder på bolagsstämman så att en 

talares ord inte dränks i övriga deltagares prat.334  

 Dock är det stämman, och inte stämmoordföranden, som beviljar 

andra än aktieägare, såsom representanter för massmedia, rätt att närvara på 

stämman.335 Emellertid torde stämmoordföranden besitta befogenheten att i 

extrema undantagsfall avvisa en annars formellt behörig aktieägare från 

stämman om aktieägaren gör sig skyldig till våld eller upprepat och 

eventuellt brottsligt förtal och förolämpningar, utan att beslut som fattas 

därefter kan ifrågasättas. Ordförandens befogenhet får dock givetvis ej 

utnyttjas till att avvisa aktieägare som blott ihärdigt förespråkar åsikter som 

råkar vara obekväma för bolagsledning eller majoritetsägare.336 

 Ordförandens hantering av ordningsfrågor, och andra mer formella 

spörsmål som kan uppkomma på stämman, kan även dessa föranleda att ett 

visst stämmobeslut blir klanderbart. Om t ex en aktieägare hindras av 

ordföranden från en saklig diskussion av en fråga som ska avgöras, torde 

aktieägaren kunna bortklandra det eller de beslut som kunnat påverkas av 

vad aktieägaren ämnat säga. 337  Att ordföranden ser till att stämman 

genomförs på ett ordnat sätt kan därför vara av större betydelse än att 

stämman utgör en ”trevlig tillställning”. 

5.4 Ordförandens ansvar 

5.4.1 Inledning 

Det kan vara svårt att tala om stämmoordförandens eventuella 

f ö r p l i k t e l s e r om det därtill ej tillkommer sanktioner mot att 

stämmoordföranden ej uppfyller dessa. Ordförandens eventuella ansvar i 

 
334 A a s 30. 
335 Nial (2007) s 168 och Johansson (1990a) s 272 f. 
336 Nial (2007) s 177 f. 
337 Nial (1934) s 8 f. 
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olika hänseenden kan därför ge ledning i vilka förpliktelser ordföranden har i 

sitt agerande vid bolagsstämman. Av detta skäl ska i det följande redogöras 

för fyra ansvarsområden som kan tänkas bli relevanta för 

stämmoordföranden: det associationsrättsliga skadeståndsansvaret enligt 

29 kap ABL; medverkansansvaret vid olagliga vinstutdelningar enligt 

17 kap ABL; det eventuellt kontraktuella skadeståndsansvaret; samt 

ordförandens potentiella straffrättsliga ansvar. 

5.4.2 Associationsrättsligt skadeståndsansvar 

Stämmans ordförande omfattas inte uttryckligen av skadeståndsreglerna i 

29 kap ABL och en analog tillämpning av dessa på stämmoordföranderollen 

är inget som tycks ha uttryckts stöd för i varken förarbeten, praxis eller 

doktrin.338 En skadeståndstalan mot en extern ordförande torde därför som 

h u v u d r e g e l tvingas sökas på avtalsrättslig grund.339 Ordföranden bär 

vidare ett sysslomannanansvar gentemot bolaget, och dennes 

skadeståndsansvar gentemot bolaget regleras delvis av sysslomannareglerna, 

se t ex 18 kap HB.340  För det fall stämmoordföranden inte anlitats externt 

utan istället är styrelseledamot eller aktieägare kan denne dock omfattas av 

29 kap ABL. ABL:s skadeståndsregler utvidgar därigenom 

skadeståndsskyldigheten för rena förmögenhetsskador, varigenom det kan 

bli fråga om en stor krets skadelidande och stora skadeståndsbelopp.341 

 Om stämmoordföranden även är s t y r e l s e l e d a m o t, 

företrädesvis styrelsens ordförande, omfattas denne av skadeståndsregeln i 

29 kap 1 § ABL. Bestämmelsen stadgar att styrelseledamot är 

 
338  Kleineman (1987) s 318 yttrar sig över den vida omfattningen av ABL:s 

skadeståndsregler: ”Genom de talrika varianter av organledamöter och 
associationsmedlemmar som associationsrätten kan uppvisa […] liksom genom antalet 
möjliga skadesituationer som kan uppstå, erbjuder detta område betydande underlag för 
skadeståndsrättslig analys.” En sådan analys faller dessvärre utanför Kleinemans 
framställning. 

339 Sandström (2007) s 178.  
340 A st. Jfr även Dotevall (2008) s 54 f. 
341 Kleineman (1987) s 314 ff och Nial (2007) s 367. 
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skadeståndsansvarig om denne uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar 

bolaget. Vidare stadgar bestämmelsen att detsamma gäller när skadan 

tillfogas en aktieägare eller annan genom överträdelse av ABL, ÅRL eller 

bolagsordningen. Ansvaret bör dock inträda endast för skador i samband 

med dennes fullgörande av uppdraget som styrelseledamot. 342 

Gränsdragningen av huruvida styrelsens ordförande agerat som 

stämmoordförande eller som styrelseordförande är sannolikt svårdragen i ett 

antal fall. Viss ledning kan sökas i NJA 1996 s 224, som rörde revisors 

skadeståndsansvar där revisorn hade utfört ytterligare uppdrag åt bolaget i 

samband med en omstrukturering, som i viss mån hade gått utöver dennes 

egentlige åligganden som revisor. HD ansåg att revisorn var 

aktiebolagsrättsligt skadeståndsansvarig eftersom bolaget anlitat denne för 

omstruktureringen i dennes egenskap som revisor. Motsvarande utvidgning 

av aktiebolagsrättsligt skadeståndsansvar kan enligt Svernlöv tänkas för 

styrelseledamöter, i fall där det är oklart om en styrelseledamot vidtagit en 

åtgärd inom eller utom ramen för styrelseuppdraget. 343  Jämfört med 

NJA 1996 s 224 väljs styrelsen, likt revisorn, av bolagsstämman. Om 

styrelseordföranden sedermera anlitas för uppdraget som ordförande vid 

stämman görs detta givetvis med bakgrund mot dennes egenskap som 

styrelseordförande, låt vara att stämmoordföranden formellt väljs av 

stämman. Åtgärder som styrelseordföranden vidtar i rollen som ordförande 

för stämman torde således på motsvarande sätt kunna omfattas av 

29 kap 1 § ABL, i vart fall där det är oklart huruvida styrelseordföranden 

vidtagit en åtgärd inom ramen för stämmoordförandeuppdraget eller för 

styrelseuppdraget.  

 För det fall stämmoordföranden även är a k t i e ä g a r e i bolaget 

omfattas denna av skadeståndsregeln i 29 kap 3 § ABL. Bestämmelsen 

stadgar att aktieägare är skadeståndsansvarig om denne uppsåtligen eller av 

 
342 Jfr Nial (2007) s 361 och Svernlöv (2007) s 133 f. 
343 Svernlöv (2007) s 134. 
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grov oaktsamhet skadar bolaget, en aktieägare eller annan genom att 

medverka till överträdelse av ABL, ÅRL eller bolagsordningen. En 

aktieägare är, som nämnts ovan, ej skyldig att främja bolagets intressen och 

kan som huvudregel fullfölja sina egna intressen utan att för den skull ådra 

sig ansvar gentemot bolaget eller tredje man.344 Aktieägare som utövar sina 

rättigheter vid bolagsstämman måste dock följa ABL, ÅRL och 

bolagsordningen, och om aktieägare röstar för ett stämmobeslut i strid med 

dessa kan följaktligen skadeståndsskyldighet uppstå. 345  T ex kan sådan 

skadeståndsskyldighet uppkomma om en aktieägare ”deltar i beslut” om en 

olaglig vinstutdelning, eller beslut i strid med generalklausulen.346  Som 

nämnts i det föregående har en analog tillämpning av 29 kap 1, 3 §§ ABL på 

stämmoordföranden ej diskuterats i doktrin. Att ålägga stämmoordföranden 

en skadeståndsskyldighet när denne medelst uppsåt eller grov oaktsamhet 

godtar att stämman fattar ett beslut som strider mot ABL, ÅRL eller 

bolagsordning tycks emellertid varken strida mot ändamålet med 

29 kap ABL eller annars vara uppenbart oskäligt.  

5.4.3 Associationsrättsligt medverkansansvar  

Enligt 17 kap 7 § ABL är de som medverkat till ett beslut om en olaglig 

värdeöverföring  skyldiga att ersätta den brist som kan uppkomma i 

samband med mottagares återbäring enligt 17 kap 6 § ABL. 

Medverkansansvaret kan gälla såväl ledamöter i bolagets organ som 

utomstående. För ansvar förutsätts i fråga om aktieägare och a n d r a än 

styrelseledamot, VD, revisor m fl uppsåt eller grov oaktsamhet. I förarbeten 

har medverkansansvaret ansetts kunna inträda för en aktieägare som vid 

stämman röstar för ett beslut om en olaglig värdeöverföring. 347  En 

 
344 Rodhe (2011) s 224. 
345 A st och Nial (2007) s 372 ff. 
346  AJS (2013) 29 kap 3 § ABL. Skadeståndsskyldighet för beslut i strid med 

generalklausulen bortfaller dock om beslutet blir giltigt för att klanderfristen går ut. 
347 Prop 2004/05:85 s 757. 
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utomstående rådgivare, t ex en bank eller advokatbyrå som bistår vid 

värdeöverföringstransaktionen, som har påtaglig anledning att misstänka att 

transaktionen strider mot beloppsspärren eller försiktighetsregeln kan också 

ikläs ett medverkansansvar.348  

 Stämmoordföranden omfattas enligt lagens ordalydelse av det 

subjektiva rekvisitet som gäller för aktieägare och andra.349 Följaktligen 

inträder ansvar för stämmoordföranden endast vid uppsåt eller vårdslöshet 

av kvalificerat slag. Vad avser utomstående rådgivare har det mindre stränga 

ansvaret i förarbeten ansetts innebära att rådgivaren inte har någon 

långtgående undersökningsplikt beträffande transaktionens laglighet. 350 

Samma påstående skulle även kunna äga tillämpning på 

stämmoordföranden.351  En annan sak är att stämmoordföranden torde gå fri 

från ansvar om ordförandens eventuella rättsliga felbedömning av 

värdeöverföringen framstår som ursäktlig.352  Ansvaret skulle således endast 

omfatta fall där stämmoordföranden varit medveten om att beslutet stod i 

strid med 17 kap 3 § ABL, eller i fall där ordförandens bedömning av 

vinstutdelningen varit grovt oaktsam. 

 Att stämmoordföranden kan åläggas medverkansansvar enligt 

17 kap ABL tycks alltså vara i linje med lagstiftarens avsikt. Det framstår 

också som befogat med bakgrund mot resonemanget i det föregående 

avseende olovliga värdeöverföringars nullitetsverkan och 

stämmoordförandens eventuella f ö r p l i k t e l s e att vägra proposition till 

sådana beslut.353   

 
348 A prop s 758. 
349 Detta har dock, iögonfallande nog, ej tyckts ha berörts i doktrin.  
350 A prop s 758. 
351 Av allmänna principer följer att eventuella okunskap om lagens innehåll saknar 

betydelse för bedömningen av det subjektiva rekvisitet, se a st. Detta torde uppehållas 
särskilt strängt vad avser en extern jurist som anlitas som stämmoordförande. 

352 Jfr a st. 
353 Se avsnitt 5.3.8. När stämmoordföranden medverkar till en överträdelse av något av 

låneförbuden i 21 kap ABL kan också tänkas att ett ansvar inträder. Detta ansvar regleras 
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5.4.4 Inomobligatoriskt skadeståndsansvar 

När en utomstående stämmoordförande väljs rör det sig i princip 

uteslutande om personer inom advokatyrket. Det är som huvudregel 

bolagsstämman som formellt utser stämmoordföranden, men det är bolaget 

som är stämmoordförandens u p p d r a g s g i v a r e.354 Av mina samtal med 

advokater verksamma som externa stämmoordförande tycks det som 

huvudregel ej tecknas några uppdragsavtal, utan bolaget kommer överens 

med den externa juristen formlöst. Uppdraget som stämmoordförande 

torde föranleda ett kontraktsliknande ansvar gentemot bolaget.355 I det fall 

en extern stämmoordföranden gör sig skyldig till en vårdslöshet som t ex 

kräver att en stämma måste tas om och därigenom vållar bolaget en ren 

förmögenhetsskada i form av extra kostnader för kallelseannonsering, 

lokalhyra m m, bör stämmoordföranden därför vara skadeståndsansvarig 

enligt allmänna kontraktsrättsliga principer.  

 För det fall en extern stämmoordförandes vårdslöshet inte skadar 

uppdragsgivaren – bolaget – utan istället skadar t ex en aktieägare eller 

borgenär, blir läget däremot mer osäkert. Det har i doktrin uttryckts en 

restriktiv inställning gentemot möjligheten att ålägga jurister ett ansvar 

gentemot sin klients medkontrahent, en inställning som är än mer restriktiv 

vad avser juristers ansvar gentemot sin klients borgenärer eller andra 

utanförstående. 356  Som nämnts ovan skiljer sig uppdraget som 

stämmoordförande från det sedvanliga advokatuppdraget eftersom 

stämmoordföranden inte företräder en viss part, oaktat att bolaget utgör den 

externa ordförandens uppdragsgivare. 357   Att medelst svagare analogier 

försöka tillämpa ett motsvarande synsätt på stämmoordförandeuppdraget är 

 

dock av 29 kap regler om skadeståndsskyldighet, och något bristtäckningsansvar av det slag 
som gäller vid olagliga vinstutdelningar aktualiseras inte, se AJS (2013) 21 kap 11 § ABL. 

354 Beyer (2006) s 80. 
355 Jfr Kleineman (1987) s 557 f som talar om advokater och andra juristkonsulters ansvar. 
356 Kleineman (1987) s 547 ff, som främst hänvisar till Jan Hellner och Bertil Bengtsson. 
357 Beyer (2006) s 80 ff. 
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därför något vanskligt. Därmed torde resonemanget i denna framställnings 

syfte kunna lämnas därhän, genom att uttrycka det som så att en tillämpning 

av !" och #$ kap ABL:s regler tycks ligga närmare till hands än en i 

skadehänseende motsvarande utsträckning av ordförandens kontraktuella 

ansvar.358 

5.4.5 Trolöshet mot huvudman 

Leijonhufvud har, utan att ge ett bestämt svar, öppnat frågan huruvida 

uppdraget som stämmoordförande kan konstituera en förtroendeställning 

gentemot bolaget enligt bestämmelsen om trolöshet mot huvudman i 

10 kap 5 § BrB.359 För tydlighetens skull återges här delar av paragrafens 

lydelse: 

 Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon 

annan sköta ekonomisk angelägenhet eller självständigt handha kvalificerad 

teknisk uppgift eller övervaka skötseln av sådan angelägenhet eller uppgift, 

missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, 

döms han för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse i högst två år. 

(…) (! st) Missbrukar någon, som fått till uppgift att sköta rättslig 

angelägenhet för någon annan, till förfång för huvudmannen sin 

förtroendeställning, döms han enligt första stycket, även om angelägenheten 

inte är av ekonomisk eller teknisk art. 

Det första och subjektiva rekvisitet är den ovan nämnda 

förtroendeställningen. Det rör sig inte om en kriminalisering av avtalsbrott 

som sådant, utan det är åtagandet att företräda någon, och den därav 

följande lojalitetsplikten som går längre än vad som i sig följer av ett 

uppdragsavtal som utgör straffansvarets grund. 360  Den straffrättsliga 

förtroendeställningen byggde tidigare på de ovan nämnda 
 

358  Jfr Andersson (1995) s 742 som rörande olovliga vinstutdelningar menar att 
skadeståndsskyldighet för utomstående vid sidan av ABL:s bestämmelser i vissa fall 
möjligen kan grundas på de principer som gäller beträffande inomobligatoriskt 
skadeståndsansvar. 

359 Leijonhufvud (2006) s 426 f 
360 Leijonhufvud (2007) s 37 f. 
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sysslomannareglerna i 18 kap HB, men grundar sig nu i högre grad på 

fullmaktsregleringen i HB.361  

 Förtroendeställningen som anges i 10 kap 5 § 3 st BrB – att få till 

uppgift att sköta rättslig angelägenhet åt någon – kan tyckas ligga nära till 

hands för bedömningen av en oberoende stämmoordförandes eventuella 

förtroendeställning gentemot bolaget.  Omfattningen av det tredje styckets 

ansvarssubjekt är dock begränsad till rättsligt företrädandeskap i begränsad 

mening: att agera ombud i tvistemål, brottmål eller skiljeförfarande etc, och 

bör således ej omfatta uppdraget som oberoende stämmoordförande. 

Juridisk verksamhet innefattande annat företrädande än som rättsligt 

ombud i ovannämnda inskränkta mening får istället bedömas enligt 

bestämmelsens första stycke.362 

 Vid bolagsstämman har som ovan nämnts, utöver aktieägarna, även 

en oberoende stämmoordförande rösträtt i sakfrågor där dennes röst kan 

vara utslagsgivande. 363  Enligt Leijonhufvud utgör bolagsstämman, 

bestående av aktieägarna som där utövar sin rösträtt och möjligen därtill en 

oberoende stämmoordförande, onekligen ett beslutsorgan som skulle kunna 

vålla huvudmannen – bolaget – betydande skada; och med hänsyn till de 

uppgifter bolagsstämman besitter kan bolagsstämmans ledamöter anses 

inneha en förtroendeställning gentemot bolaget.364 Synen på bolaget som 

huvudman för bolagsstämmans ledamöter – bolagets ägare – är 

kontroversiell, vilket Leijonhufvud också själv påtalar. Rekvisitet att ha ”fått 

till uppgift att för någon annan” brister när huvudmannen och företrädaren i 

praktiken är identiska, såsom ofta är fallet i en- och fåmansbolag. Därför 

menar Leijonhufvud att den tolkning som förefaller mest logisk är att just 

deltagare i ett stämmobeslut som skadar bolaget kan anses inneha en 

 
361 A a s 38 ff. 
362 A a s 43 ff. 
363 Se avsnitt 5.3.5. 
364 A a s 55 ff.  
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förtroendeställning gentemot bolaget, medan aktieägarna som sådana inte 

kan ses som förtroendemän i trolöshetsbrottsstadgandets mening.365  

 Huruvida Leijonhufvud anser att en oberoende 

bolagsstämmoordförande kan komma att inta en förtroendeställning i andra 

fall än där denne nyttjat sin utslagsröst framgår tyvärr ej av Leijonhufvuds 

resonemang, dock kan självklart stämmoordföranden själv vara aktieägare 

och därigenom omfattas av bolagsstämmoorganets definition.366 Oaktat det 

osäkra rättsläget öppnar Leijonhufvud upp för en intressant diskussion 

kring stämmoordförandens eventuellt straffrättsliga ansvar.367 

5.5 Sedvana och sedvanerätt 

I mina intervjuer med advokater verksamma som externa 

stämmoordförande har jag sökt identifiera områden där det tycks råda en 

enighet om ordförandens befogenheter och förpliktelser vid stämman. Som 

nämnts i inledningen av denna framställning kan skillnaden mellan sedvana 

och sedvanerätt beskrivas som en glidande skala. För att utgöra sedvanerätt 

måste tillståndet eller handlandet – t ex stämmoordförandens befogenhet i 

visst avseende – för det första vara öppet, känt, någorlunda utbrett och 

någorlunda varaktigt. För det andra ska det råda en uppfattning att 

tillståndet eller beteendet är bindande för de berörda. 

 Den fråga som kan anses vara av störst relevans, och vari en viss 

minsta gemensamma nämnare tycks kunna urskiljas är ordförandens 

befogenhet att vägra proposition på vissa yrkanden. Närmare bestämt 

 
365 A st. 
366  Trolöshet mot huvudman tillhör den kategori brott för vilket målsägandens – 

huvudmannens/bolagets – samtycke har ansvarsfriande verkan, 24 kap 7 § BrB. 
Leijonhufvud anser emellertid att bolagsstämman inte kan undgå trolöshetsansvar med 
hjälp av samtyckesargument, då bolaget som sådant besitter ett straffrättsligt skydd mot att 
själv utsättas för skadegörande åtgärder, a a s 111 f. 

367 Vidare bör nämnas att även medverkan till överträdelse av låneförbuden i 21 kap ABL 
är straffbelagt, 30 kap 1 § ABL jämte 23 kap 4 § BrB. 
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sådana yrkanden som u p p e n b a r t faller under de av lagstiftaren 

uppräknade nullitetsfallen i ! kap !" § ! st ABL. Med bakgrund mot 

resonemanget ovan om ordförandens ansvar, framstår såväl en sådan 

befogenhet vara rimlig och i enlighet med lagstiftarens avsikt, som i princip 

bindande för ordföranden – en förpliktelse – i vissa avseenden.  

 Med bakgrund mot den oenighet som annars tycks förekomma i de 

flesta frågor om stämmoordföranden förefaller det obilligt att dra fler 

slutsatser om sedvanan inom området. I vart fall vad avser annan sedvana än 

mötesteknisk praxis i strikt bemärkelse. Desto mindre torde därför 

slutsatser om något sedvanerättsligt tillstånd kunna dras. Intressant är dock 

att det i mina intervjuer inför denna framställning framhållits att de 

institutionella ägarnas ökade aktivitet bidrar till utvecklingen av praxisen på 

området. En diskurs där sedvanan inom området försöks klarläggas ter sig 

därför vara nyttig. En sådan diskurs skulle inte enbart komma 

stämmoordförandena själva till godo. Den torde även vara nyttig för de 

aktiva minoritetsägarna, då dessa skulle kunna få en bättre uppfattning om 

vad de kan förvänta sig av ordföranden vid stämman.   
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6 Slutsatser 

6.1 Ordförandens oberoende 

Lagstiftaren ställer inga krav på stämmoordförandens person. Att anlita en 

extern stämmoordförande har emellertid blivit allt mer utbrett bland de 

noterade bolagen, och vid årets bolagsstämmor i de största svenska 

noterade bolagen har externa stämmoordförande varit lika vanligt 

förekommande som att styrelseordföranden har hållit i klubban. Även om 

styrelseordföranden ofta kan utföra rollen som stämmoordförande 

oklanderligt, råder det en stor enighet om att stämmoordförandens 

opartiskhet är viktig – i synnerhet vid stämmor i bolag där det föreligger, 

eller det kan tänkas uppstå, konflikter mellan aktieägarna och bolaget eller 

aktieägarna sinsemellan. När sådana konflikter kan anteciperas – vilket de 

inte alltid kan – bör en extern stämmoordförande med fördel anlitas. 

Parallellt med trenden med externa stämmoordförande har de institutionella 

ägarna blivit – om än relativt sett – mer aktiva i sitt agerande på 

bolagsstämmorna, där årsstämman 2012 i Lundin Petroleum utgör ett 

tydligt exempel. Mot bakgrund av det som anförts ovan beträffande hur 

stämmoordförandens agerande under stämmans gång kan – och i vissa fall 

bör – påverka minoritetsskyddsreglernas faktiska förverkligande, kan 

därmed ordförandens, såväl formella som faktiska, oberoende bli av central 

betydelse under en pågående stämma. Stämmoordföranden måste således, 

särskilt i fall av konflikt, förhålla sig opartisk i sin roll som ordförande över 

det bolagsorgan vari konflikterna utspelar sig. Därigenom kan det dels 

säkerställas att minoritetsskyddet inte kränks, men även generellt 

tillförsäkras att lag eller bolagsordning inte överträds – varvid 

klanderprocesser kan följa med såväl kostnader som rättsosäkerhet för 

bolaget och dess aktieägare som följd.  
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 Härvid bör noteras att även om den externa stämmoordföranden 

formellt väljs av stämman har ordföranden ofta redan utsetts långt tidigare 

av bolaget och kontrollägarna självt. Det förberedande arbetet som 

stämmoordföranden ägnar sig åt under tiden före stämman kan påstås 

utgöra ett nödvändigt ont. Stämmoordföranden blir därigenom väl insatt i 

vad som ämnas avhandlas vid stämman, men löper samtidigt risken att 

anamma intressena hos de som anlitat honom. Därigenom kan även en 

formellt oberoende stämmoordförande påverkas subjektivt inför en 

bolagsstämma. 

 Såväl lagstiftaren som doktrin lyfter ofta fram stämmoordförandens i 

och för sig viktiga roll och vikten av att ordföranden förhåller sig opartisk. 

Tyvärr görs detta emellertid iögonfallande ofta utan att närmare redogöra 

för – om det ens uppmärksammas – h u r denna viktiga roll ska ta sig till 

uttryck i form av faktiska befogenheter och förpliktelser som följer med 

rollen som bolagsstämmoordförande. 

6.2 Ordförandens befogenheter och förpliktelser 

Lagstiftarens reglering av bolagsstämmoordförandens befogenheter och 

förpliktelser är påfallande knapphändig. Vissa av stämmoordförandens 

befogenheter – i synnerhet de som är lagstadgade eller som det annars råder 

enighet om i doktrinen – är tämligen formaliaartade och okontroversiella. 

Som antytts i föregående underavsnitt kan dock stämmoordföranden även 

anses besitta ett antal befogenheter som kan vara särskilt viktiga för det 

aktiebolagsrättsliga minoritetsskyddets efterlevnad. Dessa befogenheter kan 

från en minoritetsaktieägares perspektiv framstå som rättvisa och självklara 

– kanske kan de t o m framstå som förpliktelser, ett ställningstagande som 

med fördel bör kopplas till stämmoordförandens ansvar. Samtidigt kan ett 

utövande av befogenheterna ur en kontrollägares perspektiv emellertid 

framstå som ett rättsligt svagt grundat angrepp på den aktiebolagsrättsliga 

majoritetsprincipen, och dessvärre svårligen öka chanserna för en extern 
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ordförande att bli vald ånyo vid nästa års stämma. I denna uppsats har jag 

försökt att på ett strukturerat sätt, dispositionerat över ett antal 

nyckelfrågor, sökt utkristallisera inte bara vilka befogenheter som 

bolagsstämmoordföranden faktiskt besitter de lege lata, utan även vilka 

befogenheter som bolagsstämmoordföranden har påståtts besitta och vilka 

befogenheter som de externa stämmoordförandena s j ä l v a anser sig 

besitta.  

 Av dessa befogenheter tål ett fåtal att upprepas även här i det sista 

avsnittet. Först bör den viktigaste lagfästa befogenheten nämnas, 

upprättandet av r ö s t l ä n g d e n. Rösträtten som är knuten till aktien är 

som bekant fundamental inom aktiebolagsrätten – och denna rösträtt 

fastställs konkret vid den enskilda bolagsstämman via upprättandet av 

röstlängden. Denna befogenhet kan, som visats i framställningen, ge 

stämmoordföranden makten att helt avgöra stämmans utgång. Vidare råder 

det en viss enighet i doktrin och en, förvisso något bristande, enighet bland 

de verksamma juristerna som intervjuats, att stämmoordföranden besitter 

befogenheten att avgöra frågor om a k t i e ä g a r j ä v. I avvaktan på att 

lagstiftaren eller domstolarna söker klargöra denna fråga så torde därför 

kunna konstateras blott att frågan är omstridd. För den kanske viktigaste 

frågan, frågan om huruvida stämmoordföranden kan v ä g r a s t ä l l a 

p r o p o s i t i o n till lag- eller bolagsordningsstridiga beslut, återfinns visst 

stöd i doktrin – såväl som en viss enighet bland de tillfrågade praktikerna. I 

vart fall såtillvida beslutet ifråga skulle komma att utgöra en nullitet eller att 

beslutet annars är uppenbart lagstridigt. En hänvisning till nullitetsfallen är 

dock i många fall inte alltför klargörande i de avseenden det fortfarande 

råder oenighet i doktrin rörande vissa stämmobesluts nullitetsverkan. 

Kopplingen är emellertid såväl intressant som pedagogisk, och 

rättsföljderna för bolaget i fråga av en dylik propositionsvägran torde kunna 

bli betydande och intrikata. 

 En diskurs där sedvanan och den eventuella sedvanerätten inom 

området försök klarläggas är således välkommen. Därigenom skulle såväl 
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stämmoordförande själva som aktieägarna kunna få klarlagt vad som kan 

och bör förväntas av ordföranden vid stämman.   

6.3 Ordförandens ansvar 

Det saknas direkt stöd för att söka skadestånd från en e x t e r n 

stämmoordförande med grund i ABL:s allmänna skadeståndsregler. I vart 

fall har frågan ej berörts varken av lagstiftaren eller i doktrin. När 

styrelseordföranden axlar manteln som stämmoordförande kan däremot 

denne bli ansvarig för sitt agerande vid stämman som svårligen kan hänföras 

enbart till rollen som styrelseordförande eller stämmoordförande. Att såväl 

externa som interna stämmoordförande däremot kan åläggas ett 

medverkansansvar vid olovliga värdeöverföringar tycks ligga inom den av 

lagstiftaren avsedda omfattningen av detta ansvar. För en extern ordförande 

krävs dock i sådant fall uppsåt eller grov oaktsamhet. I detta avseende kan 

därför ordförandens ansvar kopplas till en reciprok förpliktelse att vägra 

proposition på yrkande om en olovlig vinstutdelning.  

 Ett mer g e n e r e l l t skadeståndsansvar torde därför främst sökas 

på inomobligatorisk grund, med utgångspunkt i ordförandens 

sysslomannaansvar. De externa stämmoordförandena anlitas generellt utan 

att skriftliga uppdragsavtal skrivs mellan ordföranden och dennes 

uppdragsgivare bolaget, varpå frågan om ordförandens skadeståndsansvar 

utelämnas till de allmänna skaderättsliga principerna. I fall av uppenbar 

culpa, där bolaget lider skada t ex p g a att en stämma måste tas om är 

ansvarsbedömningen tämligen enkel. Där istället tredje man – aktieägare 

eller borgenär – lider skada, blir dock bedömningen avsevärt snårigare. 

 Eventuellt kan även en stämmoordförande omfattas av 

subjektsrekvisitet ”förtroendeställning” i trolöshetsbrottsstadgandet, en 

intressant fråga som dock inte tycks ha förekommit i det praktiska rättslivet.  

 Med bakgrund mot det osäkra rättsläget och de annars snäva 

subjektiva rekvisiten är emellertid skador på en extern stämmoordförandes 
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renommé de främsta kontrollerande sanktioner som föreligger mot en 

ordförandes bristande agerande vid bolagsstämman.  

6.4 Avslutande reflektioner 

Det har i doktrin uttryckts att bolagsstämmoordföranden inte bör påverka 

stämmans utgång, utan att ordföranden endast bör se till att bolagsstämman 

genomförs på ett korrekt sätt och att lag, bolagsordning och andra 

tillämpliga regler följs. Vad detta uttalande egentligen betyder är i mångt 

och mycket vad denna framställning sökt utröna. Den gråzon vari 

stämmoordförandens befogenheter, förpliktelser och ansvar är belägna kan 

tvingas i högre grad uppdelas i svart och vitt. Detta i takt med att 

bolagsstämman utvecklas från en rent formell tillställning regisserad av 

bolagsledningen och kontrollägarna, till ett faktiskt forum för allt mer aktiva 

minoritetsägares kritiska frågor och bruk av ABL:s minoritetsskyddsregler. 

Huruvida lagstiftning är rätt väg att gå för att söka klargöra rättsläget ställer 

jag mig dock tveksam mot. Istället torde, som anförts ovan, en diskurs kring 

stämmoordförandens roll, befogenheter, förpliktelser och ansvar kunna 

klargöra vad som kan och bör fordras av ordföranden vid stämman.  
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Källförteckning 

Offentligt tryck 

Prop !""#/$":!%& Aktieägares rättigheter. 
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Prop !""#/"$:""  Aktiebolagets organisation. 
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SOU !""#:$$  Aktiebolagets organisation. 
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 98 

NJA 1972 s 29 

NJA 1981 s 1117 

NJA 1990 s 286. 

NJA 1996 s 224. 

NJA 2011 s 429 

Regeringsrätten / Högsta förvaltningsdomstolen 

RÅ 1978 2:11. 

Litteratur 

Andersson, Jan, ”Om vinstutdelning från aktiebolag”, Akademisk 

avhandling, Uppsala !""#. 

Andersson, Eric, ”Att sitta ordförande. Sammanträdesteknik och 

föreningskunskap”, ! uppl., Gummessons Kursiv, Stockholm !"#$. 

Andersson, Sten, Johansson, Svane & Skog, Rolf, ”Aktiebolagslagen. En 

kommentar”, Zeteo, ! januari "#!$. [Cit AJS (!"#$) med dithörande 

lagrum] 

Arvidsson, Niklas, ”Aktieägaravtal”, Akademisk avhandling, Lund !"#". 

Bennedsen, Morten & Nielsen, Kasper, ”The Impact of a Break-Through 

Rule on European Firms”, European Journal of Law and Economics, 

!".# $%%& s !"# – !"#. 

Bergström, Clas & Samuelsson, Per, ”Aktiebolagets grundproblem”, ! 

uppl., Norstedts Juridik, Stockholm !"#!. 

Beyer, Claes, ”Att leda en bolagsstämma – kan det leda till 

intressekonflikter?”, ur Nord, Gunnar & Thorell, Per (red.), 

”Intressekonflikter och finansiella marknader”, Jure förlag, Stockholm 

!""#. [Cit Beyer (!""#)] 

Beyer, Claes, ”Gott skick vid nationell och internationell företagsstyrning”, 

SvJT !""" s !"#. 



 99 

Beyer, Claes, ”Om beslut på bolagsstämma”, SvJT !""# s !"# ff. 

Beyer, Claes & Båvestam, Urban, ”Är minoritetsskyddet befogat – finns det 

risk för minoritetsmissbruk?”, ur Svernlöv, Carl (red.), ”Aktiebolagslagens 

minoritetsskydd”, Jure förlag, Stockholm !""#. [Cit Beyer & Båvestam 

(!""#)] 

Blom, Martin, Kärreman, Matts & Svensson, Claes, ”Bolagsstyrning”, ! 

uppl., Liber, Malmö !"#!. 

Bohlin, Alf, ”Kommunalrättens grunder”, ! uppl., Norstedts Juridik, 

Stockholm !"#!. 

Cavallin, Bernt, ”Ordförandeskap å bolagsstämma”, SvJT !"#$ s !"" ff. 

Cronqvist, Henrik & Nilsson, Mattias, ”Agency Costs of Controlling 

Minority Shareholders”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 

!".# $%%!, s !"# – !"#. 

Dahlgren, Bo & Moberg, Krister, ”Rösten på stämman”, Norstedts Förlag, 

Stockholm !"#$. 

Dotevall, Rolf, ”Bolagsledningens skadeståndsansvar”, ! uppl., Norstedts 

Juridik, Stockholm !""#. 

Ekelöf, Per Olof & Edelstam, Henrik, ”Rättegång. Första häftet”, ! uppl., 

Norstedts Juridik, Stockholm !""!. 

Elmgren, Bo, ”Mötesteknik”, ! uppl., Bilda Förlag, Stockholm !""#. 

Hedén, Stig, ”Sammanträdesteknik. Handledning för ordförande och 

deltagare i sammanträden av formell parlamentarisk typ”, !! uppl., 

Almqvist & Wiksell, Uppsala !"##. 

Johansson, Svante, ”Bolagsstämma”, Akademisk avhandling, Stockholm 

!""#. [Cit Johansson (!""#a)]. 

Johansson, Svante, ”Minoritetsrätt på bolagsstämma”, Stockholm !""#. 

[Cit Johansson (!""#b)]. 

Kleineman, Jan, ”Ren förmögenhetsskada”, Akademisk avhandling, 

Stockholm !"#$. 



 100 

Kristiansson, Björn, ”Koden för bolagsstyrning i Aktiemarknadsnämndens 

perspektiv”, Aktiemarknadsnämnden, Stockholm !"##. 

Leijonhufvud, Madeleine, ”Trolöshet mot huvudman”, ! uppl., Norstedts 

Juridik, Stockholm !""#. 

Leijonhufvud, Madeleine, ”Trolöshetsansvaret och bonussystemen”, SvJT 

!""# s !"# ff. 

Lindskog, Stefan, ”Särskild granskning enligt aktiebolagslagen”, ! uppl., 

Norstedts Juridikförlag, Stockholm !"#$. 

Mallmén, Anders, ”Lagen om ekonomiska föreningar. En kommentar”, 

Zeteo, !" april #""#. [Cit Mallmén (#"!") med dithörande lagrum] 

Moberg, Krister, ”Stefan Lindskog: Särskild granskning enligt 

aktiebolagslagen. Nordstedts. Stockholm !"##”, SvJT !"#" s !"# ff. 

Nachemson-Ekwall, Sophie, ”Institutionella investerares förmåga att utöva 

ägarkontroll”, Svenskt Näringsliv, Stockholm !"##. 

Nerep, Erik, ”Aktiebolagsrättslig analys”, ! uppl., Stiftelsen MercurIUS, 

Handelshögskolan i Stockholm, Stockholm !""#.  

Nial, Håkan, ”Om klanderbara och ogiltiga bolagsstämmobeslut”, ! uppl., 

Stockholm !"#$.  

Nial, Håkan & Johansson, Svante, ”Svensk associationsrätt i huvuddrag”, 

! uppl., Norstedts Juridikförlag, Stockholm !""#. [Cit Nial (!""#)].  

Nial, Håkan & Johansson, Svante, ”Svensk associationsrätt i huvuddrag”, 

! uppl., Norstedts Juridikförlag, Stockholm !""!. [Cit Nial (!""!)].  

Nial Håkan, Wijnbladh, Mauritz & Stenbeck, Einar, ”Aktiebolagslagen 

jämte dithörande författningar med förklaringar”, ! uppl., P.A. Norstedt 

& Söners förlag, Stockholm !"#$. [Cit Nial, Wijnbladh & Stenbeck 

(!"#$)]. 

Nord, Gunnar, ”’Corporate governance’ på svenska”, JT !"#"/"$ s !"# ff.  

Olander, Håkan, ”Stora föreningshandboken”, ! uppl., Hjalmarson & 

Högberg Bokförlag, Lund !""". 



 101 

Roos, Carl Martin, ”Avtal och rösträtt”, Akademisk avhandling, Lund !"#".  

Sevenius, Robert, ”Praktisk bolagsstyrning”, ! uppl., Bonniers, Stockholm 

!"#".  

Rodhe, Knut, ”Studier i bolags- och krediträtt. Skrifter i urval !"## – !"#"”, 

Norstedts Förlag, Göteborg !"#". 

 ”Vem bestämmer i de stora aktiebolagen”, Ekonomisk Revy !"#$, s !"#-

!"". [Cit Rodhe (!"#$)].  

 ”Kan minoritetsskyddet i aktiebolagen göras effektivare?”, Festskrift 

tillägnad professor, dr juris O.A. Borum !"#$, s $%!-!!". 

[Cit Rodhe (!"#$)]. 

Rodhe, Knut & Skog, Rolf, ”Rodhes Aktiebolagsrätt”, !" uppl., Norstedts 

Juridik, Stockholm !"##. [Cit Rodhe (!"##)]. 

Sjöman, Erik, ”Bolagsordningen, aktieägaravtalet och minoriteten”, ur 

Svernlöv, Carl (red.), ”Aktiebolagslagens minoritetsskydd”, Jure förlag, 

Stockholm !""#. [Cit Sjöman (!""#)]Stenbeck, Einar, ”Den nya 

aktiebolagslagen !!" §”, SvJT !"#" s !"#. 

Stattin, Daniel, ”Minoritetsskydd och klander”, ur Svernlöv, Carl (red.), 

”Aktiebolagslagens minoritetsskydd”, Jure förlag, Stockholm !""#. 

[Cit Stattin (!""#)] 

Strömholm, Stig, ”Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i 

allmän rättslära.”, ! uppl., Norstedts Juridik, Stockholm !""#. 

Svernlöv, Carl, ”Ansvarsfrihet. Dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt”, 

Akademisk avhandling, Stockholm !""#. 

Svernlöv, Carl, ”Bolagskoden. Svensk kod för bolagsstyrning med 

kommentarer för praktisk tillämpning”, ! uppl., Norstedts Juridik, 

Stockholm !""#. 

Söderström, Erik, ”Bolagsstämma”, ! uppl., Åhlén & Åkerlund, 

Stockholm !"#$. 

Unger, Sven, ”Om protokoll”, Advokaten !"#$ s !"# ff. 



 102 

Warnling-Nerep, Wiweka, ”Kommuners lag- och domstolstrots”, ! uppl., 

Norstedts Juridik, Stockholm !""#. 

Artiklar i dags- och veckopress 

Almgren, Jan ”Tysta storägare uppmanas att höja sina röster”, 

Svenska Dagbladet, !" april !"#$. 

Bederoff, Jill, ”Bioteknik-haveriet”, Veckans Affärer, !" september !"##. 

Froste, Calle, ”Dramatisk ägarkupp på börsstämma”, Affärsvärlden, 

!" april !"##. 

Levander, Margaretha, ”Ett proffs leder stämman”, Dagens Industri, 

25 februari 2005.  

Lomberg, Sara, ”AMF säljer Lundininnehav”, Svenska Dagbladet, 

21 juni 2012. 

Neurath, Carolina, ”Gardell har tröttnat på svenska bolag”, Svenska 

Dagbladet, 11 juli 2013. 

Ström, Pernilla, ”Börsens stenkastare”, Dagens Nyheter, 20 december 2008. 

Svernlöv, Carl, ”Ordförande på stämman”, Affärsvärlden, 27 maj 2010.  

Blomberg, Mats, ”I stämmans centrum”, Aktiespararen, 14 mars 2008. 

Övrigt skriftligt material 

”Aktiespararnas Ägarstyrningspolicy 2010”, Aktiespararna. 

”Aktieägande i bolag noterade på svensk marknadsplats”, SCB 2013. 

”Därför säljer Folksam sitt aktieinnehav i Lundin Petroleum”, Folksam 

pressmeddelande 30 maj 2012. 

”Jämförelse mellan den tidigare koden och den reviderade koden”, Kollegiet 

för svensk bolagsstyrning 6 maj 2008. 

Protokoll fört vid årsstämma i Lundin Petroleum den !" maj !"#!. 
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Protokoll förda vid årsstämmor 2013 i följande bolag: 
ABB Electrolux Investor Oriflame Stora Enso 

Alfa Laval Elekta Kinnevik Peab Swedbank 

Alliance Oil Ericsson Latour Ratos Swedish Match 

Assa Abloy Fabege Lundbergföretagen SAAB Tele2 

AstraZeneca Getinge Lundin Mining Sandvik TeliaSonera 

Atlas Copco Handelsbanken Lundin Petroleum SCA Tieto 

Atrium Ljungberg H&M Meda SCANIA Trelleborg 

Autoliv Hexagon Melker Schörling SEB Volvo 

Axfood Holmen Millicom Securitas Wallenstam 

Axis Hufvudstaden MTG Semafo 
 BillerudKorsnäs Husqvarna NCC Skanska 
 Boliden ICA Gruppen NIBE SKF 
 Castellum Industrivärden Nordea SSAB 
 

”Svensk kod för bolagsstyrning”, Kollegiet för svensk bolagsstyrning. 

Intervjuer 

Urban Båvestam, advokat, via e-post den 2 augusti 2013. 

Martin Börresen, advokat, via e-post den 7 augusti 2013. 

Wilhelm Lüning, advokat, via e-post den 10 augusti 2013 

Sven Unger, advokat, via telefon den 30 juni 2013.  
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Frågor i e-postenkät 

1 A Hur skulle du allmänt beskriva stämmoordförandens roll 

på bolagsstämman?   

1 B Anser du att det råder osäkerhet beträffande ordförandens 

befogenheter och ansvar på stämman?  

1 C Om ja, i vilka sammanhang och/eller situationer?  

1 D Anser du att det vore lämpligt med mer utförlig lagstiftning för att 

reglera den eventuella osäkerheten? 

2 A Hur ser du på att traditionen i svenska bolag att styrelseordföranden 

även håller i klubban på bolagsstämman? 

2 B Tror du att valet av styrelseordföranden som stämmoordförande kan 

riskera vissa intressekonflikter och/eller att minoritetens intressen inte 

tillvaratas i tillräcklig utsträckning? 

3 A Anser du att stämmoordföranden rätt att avgöra rättsfrågor som 

uppkommer under stämmans gång, såsom huruvida en aktieägare är 

jävig i ett visst stämmoärende? Vad anser du är rådande praxis?  

3 B Om man istället för jäv tänker sig att ett beslut på bolagsstämman med 

fog kan anses stå i strid mot generalklausulen i 7 kap 47 § ABL, vad 

anser du är stämmoordförandens ansvar i en sådan situation, och vad 

anser du är rådande praxis? Bör han vägra att ställa proposition? Bör 

han vägra att klubba igenom beslutet? Bör han begära någon särskild 

anteckning i protokollet eller vägra skriva under protokollet? 

4 Till vilken grad anser du att stämmoordföranden bör vara 

processledande på stämman genom att t ex tolka ärenden och förslag 

på dagordningen eller från aktieägare och hjälpa aktieägare att 

formulera granskningstema vid begäran om särskild granskning? 

5  Hur ser uppdragsavtalet ut mellan stämmoordföranden och bolaget 

ut? Hur brukar stämmoordförandens ansvar regleras? 


