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Sammanfattning  

 

Denna uppsats behandlar reglerna om minoritetsskydd som finns i aktiebolagslagen och vilka 

rättigheter och skydd de ger en enskild aktieägare. Syftet är att undersöka regler som finns till 

skydd och som rättigheter för minoriteten på bolagsstämman med särskild fördjupning i 

minoritetsskyddets betydelse för enskilda aktieägare vad gäller aktieägares frågerätt på 

bolagsstämman i förhållande till styrelsens upplysningsplikt och styrelsens tystnadsplikt.  

 

I ett aktiebolag finns bestämmanderätten hos majoriteten på bolagsstämman. 

Minoritetsskyddsregler finns därför för att minoriteten inte ska riskera att bli överkörda av 

majoriteten. Minoritetsskyddsreglerna kan delas in i klassiska och individuella. De klassiska 

minoritetsskyddsreglerna utgår från att det krävs att en viss andel av rösterna i aktiebolaget 

för att kunna få igenom ett beslut på bolagsstämman. De individuella 

minoritetsskyddsreglerna är av den karaktären att de kan åberopas av en enskild aktieägare 

med en aktie. 

 

En aktieägare kan ha behov av att få viss information om bolagets situation inför att ett beslut 

ska tas på en bolagsstämma. Därför har aktieägarna en frågerätt som ger dem rätt att få 

upplysningar från styrelsen om förhållandet i bolaget som kan påverka bedömningen av ett 

ärende på bolagsstämman eller på bedömningen av bolagets situation. Frågerätten begränsas 

av att upplysningar endast skall meddelas av styrelsen om det kan ske utan väsentlig skada för 

bolaget. Styrelsen har därmed både en upplysningsplikt och en tystnadsplikt som kan komma 

i konflikt med varandra och med aktieägarnas frågerätt. 

 

Vid denna analys av om omfattningen av aktieägarnas frågerätt är tillfredsställande måste 

hänsyn tas till å ena sidan aktieägarnas intresse av att bli informerade om bolaget och dess 

ekonomiska förhållande och å andra sidan intresset av att skydda bolaget mot väsentlig skada. 

Slutsatsen blir att gällande lagreglering är tillfredsställande och att möjlighet finns att 

förstärka minoritetsregler i ett aktieägaravtal med samtyckesförbehåll och hembudsklausul om 

alla aktieägare är överens om detta. 
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1 Inledning 

 

I Sverige väljer ett flertal personer att investera pengar i aktier i aktiebolag i förhoppning om 

att tjäna ihop kapital för olika ändamål. I de flesta aktiebolag finns en grupp aktieägare som 

via sitt aktieköp har en liten del i bolaget men som själva inte har något stort inflytande på 

bolagsstämman. Så länge en aktieägare får avkastning på sitt satsade kapital så är denne med 

största sannolikhet nöjd ändå, men det kan finnas tillfällen då minoritetens intressen kan bli 

åsidosatta. 

 

Makten i ett aktiebolag ligger hos de aktieägare som äger majoriteten av rösterna på 

bolagsstämman. Vid vissa beslut kan det bli så att majoritetens intressen gör att minoritetens 

intressen blir åsidosatta. För att undvika att majoriteten missbrukar sin makt har lagstiftaren 

upprättat en del regler i aktiebolagslagen för att skydda minoritetsaktieägarna från att bli 

alltför orättvist behandlade. Minoritetsreglerna behövs för att även mindre investerare ska 

våga satsa kapital i aktiebolag.  

 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka några av de i aktiebolagen uppställda regler som 

finns till skydd för aktieägare i minoritetsställning på bolagsstämman med särskild inriktning 

på minoritetsskyddets betydelse för enskilda aktieägare vad gäller aktieägares frågerätt på 

bolagsstämman i förhållande till styrelsens upplysningsplikt och styrelsens tystnadsplikt.  

 

 

1.2 Problemformulering 

 

De minoritetsskyddsregler som finns i aktiebolagslagen har olika utformning och vissa kräver 

att minoriteten representeras av en viss andel av samtliga aktier i bolaget. Dessa regler kan då 

inte åberopas av en enskild aktieägare som har mindre andel än den specifika andelen. Detta 

innebär att få regler ger skydd för enskilda aktieägare.  
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På bolagsstämman har enskilda aktieägare rätten att begära upplysningar från styrelsen och 

VD om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på 

bedömningen av bolagets ekonomiska situation så länge som detta kan ske utan väsentlig 

skada för bolaget.1 Frågan är om omfånget på frågerätten är tillfredsställande för en 

aktieägare och om den fungerar i förhållande till styrelsens upplysningsplikt till aktieägare 

och styrelsens tystnadsplikt i förhållande till bolaget? 

                                                

 

 

1.3 Metod och material 

 
I detta arbete har en rättsvetenskaplig metod tillämpats. Rättsvetenskaplig metod är vid och 

innefattar såväl rättskälleläran och juridisk metod.2 Arbetet har utgått från 

problemformuleringen. Det material som har använts är i huvudsak författningar, förarbeten 

och doktrin. Den litteratur som har använts har valts ut utifrån relevans för uppsatsens ämne. 

Mängden litteratur är inte så riklig, vilket har att göra med ämnets karaktär. Ett medvetet urval 

har gjorts då den deskriptiva delen i arbetet till stor del består i att redogöra för de gällande 

minoritetsreglerna i dagens aktiebolagslag.  

 
 

1.4 Avgränsning 

 

Denna uppsats begränsas till att till större delen gälla mindre och privata aktiebolag. Publika 

bolag berörs lätt och omnämns ibland.  

 

 

1.5 Disposition 

 

I syfte att skapa ett sammanhang och förståelse av ämnet ges inledningsvis i uppsatsens andra 

kapitel en översiktlig redogörelse för aktiebolag och dess bolagsorgan samt en del 

 
1 Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 7:66. 
2 Sandgren C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne material, metod och argumentation, s. 39. 
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grundläggande information, som jag anser behövs för att få en bra grundförståelse och grepp 

om uppsatsens ämne. 

 

I det tredje kapitlet görs en genomgång av aktiebolagens nuvarande regelverk för 

minoritetsreglerna. En uppdelning görs mellan vad som är att betrakta som 

minoritetsskyddsregler, vilket innebär regler som finns för att skydda minoritetsaktieägare 

från exempelvis maktmissbruk av majoritetsaktieägare, samt minorietsrättigheter, vilket 

innebär regler som ger vissa rättigheter och makt till minoritetsaktieägare.  

 

Kapitel fyra behandlar möjligheterna till klandertalan för aktieägare vid missnöje med 

bolagsstämmobeslut och problematiken med att göra det för en enskild aktieägare. 

 

Efterföljande kapitel fem innehåller redogörelse för skillnader mellan privata och publika 

bolag medan kapitel sex behandlar insynsrätten i små bolag, så kallade fåmansbolag. 

 

Kapitel sju redogör för aktieägares frågerätt på bolagsstämman. Här görs en indelning i 

frågerätt för enskilda aktieägare och för bolagsstämmomajoriteten. Vidare redogörs för vad 

som gäller för information utanför bolagsstämman. 

 

I kapitel åtta redogörs för styrelsens upplysningsplikt i förhållande till aktieägarna och kapitel 

nio redogörs för styrelsens tystnadsplikt i förhållande till aktiebolaget. 

 

Det tionde kapitlet innehåller en del information om hur aktieägares frågerätt regleras i några 

andra länder.  

 

Kapitlet elva är det avslutande kapitlet och det innehåller uppsatsens mer analyserande del. 

Där behandlas aktieägares frågerätt i förhållande till styrelsens upplysningsplikt gentemot 

aktieägarna och styrelsens tystnadsplikt gentemot aktiebolaget. Vidare utreds möjligheter att 

utöka frågerätten för aktieägare. Kapitlet avslutas med ett förslag på en lösning för utökande 

av frågerätten för aktieägare samt vilka slutsatser som kan dras utifrån det bearbetade 

materialet. 
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2  Aktiebolag   

 

Aktiebolag (förkortas AB i Sverige) är ursprungligen en engelsk bolagsform som utmärks av 

att ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser, att antalet delägare inte är 

begränsat, att aktierna skall kunnas handlas med fritt samt att det krävs ett visst insatskapital, 

ett så kallat aktiekapital. Nästan alla länder med fungerande rättsväsen och ekonomi erkänner 

möjligheten för enskilda individer att gå samman i bolag och att tillsammans skapa en juridisk 

person. 3  

 

I flera länder skiljer man på privata och publika bolag. Den största skillnaden mellan dessa i 

Sverige är att privata aktiebolag inte får vända sig till allmänheten för kapitalanskaffning. En 

annan viktig skillnad avser kraven på aktiekapital.4  

 

I Sverige regleras aktiebolag i aktiebolagslagen (2005:551). Ett aktiebolag bedrivs med 

huvudsyfte att ge vinst till dess aktieägare.5 Ett svenskt aktiebolag består som mest av fyra 

bolagsorgan. Dessa utgörs av bolagsstämma, styrelse, verkställande direktör och revisor. 

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet där aktieägarna har en rätt att utöva sin 

rösträtt och besluta om bolagets angelägenheter. Aktiebolaget behöver även ha en eller flera 

ledningsorgan som svarar för förvaltningen av bolagets angelägenheter och företräder bolaget 

utåt. En styrelse med en eller flera representanter skall därför utses av bolagsstämman enligt 8 

kap. 1 § ABL. Om bolaget är ett publikt bolag skall en verkställande direktör utses medan det 

finns som en valmöjlighet i ett privat aktiebolag att utse en verkställande direktör eller ej. 

Revisorerna har till uppgift att granska aktiebolagets årsredovisning och bokföring samt 

styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning.6 Revisorerna skall presentera 

resultatet av sin granskning i en revisionsberättelse. 

 

 

2.1 Styrelsen och verkställande direktörs ansvar 

 

                                                 
3 http://sv.cyclopaedia.net/wiki/Aktiebolag. 
4 Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 1:6. 
5 Prop. 2004/05:85 s. 540. 
6 9 kap. 3 § ABL. 
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I aktiebolagslagen 8 kap. 4 § stadgas att styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 

förvaltning. Styrelsen ska även se till att organisationen av bokföringen och kapitalförvaltning 

också innefattar tillfredsställande kontroll.7 Detta omfattar exempelvis utformning av bra 

handläggningsrutiner, riktlinjer för förvaltning och placering av bolagets medel.8 Styrelsen 

skall även fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och måste därför hela tiden 

hålla sig informerad om bolagets ekonomiska förhållanden.  

 

Styrelsen kan delegera en del uppgifter till en verkställande direktör. När det finns en 

verkställande direktör (VD) skall denne ta hand om den löpande förvaltningen enligt riktlinjer 

och anvisningar som meddelas av styrelsen. 9 Styrelsen är ansvarig för att VD fullgör sin 

funktion på ett tillfredsställande sätt annars kan styrelsen avsätta den verkställande direktören 

och tillsätta en ny. I ett privat bolag kan VD vara styrelseordförande, men detta är inte möjligt 

i ett publikt bolag där det kan vara extra viktigt att en ledamot i styrelsen har en tillräckligt 

stark ställning för att kunna vara en motvikt mot den verkställande direktören. 

Styrelseordföranden har till uppgift att leda styrelsens arbete och har ett större ansvar för 

bolagets förvaltning och organisation jämfört med övriga ledamöter i styrelsen samt ansvarar 

för att styrelsens beslut verkställs på ett lämpligt sätt.10 Enligt 8 kap. 35 § ABL är det 

styrelsen som företräder bolaget och tecknar dess firma. Detta innebär att styrelsen 

representerar bolaget vid avtal och andra rättshandlingar samt representerar bolaget inför 

domstolar och myndigheter.  

 

Styrelseledamöternas roll har förändrats genom åren och företagsledningen består i dag ofta 

av specialister. Styrelsens huvuduppgift är att ansvara för den dagliga verksamheten i 

aktiebolaget medan bolagsstämman enligt lag har det avgörande ordet i vissa betydelsefulla 

ärenden. I förarbetena till 1975 års lagstiftning fanns man att styrelsen i praktiken fattade 

många av besluten medan bolagsstämman mer fungerade som ett kontrollerande organ. De 

ärenden som exklusivt faller under bolagsstämmans kompetens bör inte få avgöras av 

styrelsen eftersom det är på bolagsstämman som aktieägare kan utnyttja sitt inflytande med 

hjälp av bland annat minoritetsskyddsreglerna.11  

 

                                                 
7 Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 8:7-8:16. 
8 Prop. 1997/98:99 s. 205. 
9 Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 8:7-8:16. 
10 Skog R, Rodhes Aktiebolagsrätt, s. 185. 
11 Johansson S, Bolagsstämma, s.148 f. 
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2.1.1 Styrelsens skadeståndsansvar 

 
Styrelsen kan bli skadeståndsansvar gentemot bolaget och dess ägare, om den uppsåtligen 

eller av oaktsamhet missköter bolaget och därmed vållar skada enligt 15 kap. 1 § ABL.12 I 

förhållande till bolaget kan styrelsens ställning ses som ett sysslomannaskap, där aktieägarna 

är uppdragsgivare som vid bolagsstämman uppdrar åt styrelsen, uppdragstagaren, att ansvara 

för bolagets förvaltning. Styrelsen är skyldig att i sitt uppdrag iaktta den omsorg som krävs av 

en syssloman i allmänhet.13  

 

 

2.1.2 Styrelsens regler om jäv och generalklausulen 

 
Då styrelsen och verkställande direktören företräder bolaget har de en lojalitetsplikt gentemot 

aktiebolaget och dess aktieägare. Enligt bestämmelserna om jäv i 8 kap. 23 § och 8 kap. 34 § 

ABL får inte styrelseledamot eller verkställande direktör handlägga en fråga angående avtal 

mellan honom själv och bolaget och inte heller i fråga om avtal mellan bolaget och tredje 

man, om ledamoten eller verkställande direktören har ett väsentligt intresse i frågan som kan 

strida mot bolagets intressen. Bedömningen av när det föreligger en jävsituation kan påverkas 

av flera olika saker, därför bör bolagsledningen avstå från att handlägga en fråga redan vid 

misstanke om jäv.14  

 

Den andra bestämmelsen i aktiebolagslagen som aktualiserar lojalitetsplikten är den så kallade 

generalklausulen som finns i 8 kap. 41 § ABL som syftar till att skydda minoritetsaktieägare. 

Enligt generalklausulen får inte styrelsen eller bolagets ställföreträdare företa rättshandling 

eller annan åtgärd som är ägnad att ge otillbörlig fördel åt aktieägare eller som är till nackdel 

för företaget eller annan aktieägare. En ställföreträdare får inte heller följa en anvisning från 

bolagsstämman eller annat bolagsorgan om anvisningen strider mot ABL, 

årsredovisningslagen (ÅRL) eller bolagsordningen.15 

 

                                                 
12 Johansson, S, Bolagsstämma”, s. 26. 
13 Prop. 1975:103 s. 540. 
14 Nerep E och Samuelsson P, Aktiebolagslagen – en kommentar del 1, s. 602. 
15 Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 8:84-8:88. 
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2.1.3 Styrelsens informationsplikt 

 
Styrelsen skall aktivt verka för att få information så att den kan fullfölja sin tillsynsplikt.16 Det 

är styrelseledamöternas plikt att ingripa för att få en riktig och aktuell bild av företagets 

ekonomiska förhållanden, om styrelsen upplever att informationen om bolagets verksamhet är 

bristfällig eller kommer för sällan. Styrelsen har en informationsplikt gentemot bolagets 

aktieägare rörande större förändringar i bolagets verksamhet och ekonomi. Om avsaknad av 

information medför skada för aktieägare och orsakssamband kan påvisas då riskerar styrelsen 

skadeståndsansvar. I fallet Parcon ifrågasattes om styrelsen brustit i sin informationsplikt. 

Styrelsen ansågs inte vara ansvariga då den kunde visa på att den fått direkt felaktig 

information från företagsledningen.17  

 

 

2.2 Bolagsstämman  
 

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Varje aktieägare har en 

lagstadgad rätt att delta vid bolagsstämman oavsett hur stort aktieinnehav denne har.18 Detta 

innebär att även en aktieägare med endast en aktie har möjlighet att ha viss insyn i bolaget.  

Kravet är att personen är både aktieägare och legitimerad som sådan, vilket innebär att 

aktieägaren kan styrka sitt förvärv genom en obruten överlåtelsekedja. Godkänd aktieägare 

införs i aktieboken som i sin tur utgör underlaget för röstlängden som upprättas på 

bolagsstämman.19  

 

Det är på bolagsstämman som aktieägarna kommer samman och fattar beslut angående 

bolagets angelägenheter.20
 Aktieägare har, med några undantag, möjlighet att besluta i 

samtliga frågor på bolagsstämman. Stämman är ett renodlat så kallat förvaltningsorgan och 

saknar därmed exekutiv kompetens, det vill säga rätt att teckna bolagets firma. Istället är det 

stämmans uppgift att fatta beslut angående bolagets interna relationer. Ordinarie 

                                                 
16 Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 8:7-8:16 
17 http://www.styrelsekollegiet.se/web/page.aspx?refid=38  
18 7 kap. 2 § ABL. 
19 Johansson S, Bolagsstämma, s. 211. 
20 7 kap. 1 § ABL. 
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bolagsstämma skall enligt ABL hållas en gång per år inom sex månader efter utgången av 

varje räkenskapsår. ABL tillåter visserligen att bolagsordningen förordnar att ordinarie 

stämma skall hållas vid fler än ett tillfälle, men detta är ovanligt.21 

 

 

2.3 Revisor 
 

En eller flera revisorer i ett aktiebolag väljs av bolagsstämman och har till uppgift att granska 

bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörs 

förvaltning.22 Syftet med revisionen är att tillgodose aktieägarnas och borgenärernas intresse 

av att det finns en kontroll av att företagets verksamhet sköts på ett lagenligt och korrekt sätt 

samt att företagets ekonomiska ställning och resultat redovisas riktigt. Revisionen utmynnar i 

en årlig redovisningsberättelse som presenteras på den ordinarie bolagsstämman. 

 

Aktiebolagslagens huvudregel är att ett aktiebolag skall ha minst en revisor. Privata 

aktiebolag har en valfrihet och behöver inte ha revisor i bolaget, förutsatt att man inte 

uppfyller minst två av tre villkor under de senaste två räkenskapsåren. Dessa villkor är att 

bolaget har fler än tre (3) anställda, att företaget har mer än 1,5 MSEK i balansomslutning 

(summan av alla tillgångar) samt att bolaget har mer än 3 MSEK i nettoomsättning 

(omsättning exklusive moms). Bolagsstämman skall fatta beslut om bolaget skall ha revisor 

eller ej. Årsredovisningen måste skickas in till bolagsverket även om bolaget saknar revisor. 

Publika aktiebolag, aktiebolag som bedriver finansiell verksamhet och aktiebolag med 

särskild vinstutdelningsbegränsning måste ha en revisor.  

 

. 

2.4 Aktieägares begränsade personliga ansvar 
 

Aktiebolag kännetecknas av att aktieägarna inte är personligt ansvariga för bolagets 

förpliktelser.23  Det innebär att ingen aktieägare kan avkrävas mer ekonomiskt ansvar än den 

summan som denne ursprungligen har investerat i bolaget. Regeln om frihet från personligt 

                                                 
21 Skog, R, Rodhes Aktiebolagsrätt, s. 170. 
22 9 kap. 3 § ABL. 
23 1 kap. 3 § ABL 
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ansvar är inte utan undantag. De som deltar i ett beslut eller en åtgärd för bolagets räkning 

före bolagets registrerats svarar solidariskt för uppkomna förpliktelser. Ansvaret övergår på 

bolaget för dessa förpliktelser när bolaget har registrerats.24 Ett annat undantag är att om 

aktieägare inte fullföljer vad som krävs av dem enligt bestämmelser om likvidationsskyldighet 

vid kapitalförlust så kan de bli solidariskt ansvariga för detta.25 Vidare kan aktieägare bli 

skadeståndsskyldig som vållat bolagets fordringsägare skada genom att överträda regler i 

ABL, ÅRL eller bolagsordningen i bolaget.26 

 

Aktieägares frihet från personligt betalningsansvar balanseras av att ett flertal regler finns som 

är till för att skydda olika intressenter, exempelvis skyddas borgenärer genom regler om att 

det alltid ska finnas en viss marginal mellan tillgångar och skulder som även kallas 

aktiekapitalet.  

 

 Aktiebolagsformen ger aktieägarna möjlighet att driva en verksamhet utan att riskera mer än 

det kapital som man investerat i aktiebolaget. En fördel med att äga aktier i ett aktiebolag är 

att andelarna i företaget normalt är fritt överlåtbara och de kan spridas till ett stort antal 

individer. Detta underlättar finansieringen av företaget genom att betydande kapital kan 

samlas in via flera små bidrag från ett stort antal investerare. De som investerar vet då att de 

kan sälja sina aktier i aktiebolaget om de vill använda sitt kapital till annat.27 

 

 

2.5 Verksamhetens mål 

 

Det övergripande syftet med att bedriva verksamhet genom aktiebolag är enligt huvudregeln i 

ABL att bereda vinst åt aktieägarna.28 Detta är viktigt att ständigt ha i åtanke. Alla beslut som 

fattas inom bolaget skall vara ägnade att generera ett överskott som skall delas mellan 

aktieägarna. Den ordinarie bolagsstämman kan bestämma om vinstutdelning efter att 

balansräkningen fastställts.29 Det finns restriktioner i utdelningens storlek, exempelvis får inte 

                                                 
24 2 kap. 26 § ABL 
25 2 kap. 26 § ABL 
26Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 1:7 
27 Prop. 2004/2005:85. s. 196. 
28 Jfr 3 kap. 3 § ABL. 
29 Johansson, S, Bolagsstämma”, s. 312. 
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att vinst utbetalas om det efter utbetalningen saknas full teckning för bolagets aktieägare. Det 

finns även en beloppsspärr som reglerar att en vinstutdelning inte får innebära att bolagets 

bundna egna kapital tas i anspråk. Försiktighetsregeln måste tas i beaktande. Den innebär att 

vinstutdelningen inte får ske med så stora belopp att utdelningen står i strid med god affärssed 

med hänsyn till bolagets konsolideringsbehov, likviditet eller ställning i övrigt.30 

 

 

2.6 Bolagsordningen 

 

Bolagsordningen fungerar som ett avtal mellan aktieägarna i bolaget som reglerar deras 

inbördes relationer och samverkan. I bolagsordningen anges även bolagets syfte och 

verksamhet. Bolagsordningen upprättas av bolagets stiftare vid bolagets bildande. Föreskrifter 

som tas in i bolagsordningen får inte strida mot reglerna i ABL eller annan lag eller 

författning och de får inte heller vara sinsemellan motstridiga.31 Bestämmelser som är 

tvingande i lagen får inte frångås överhuvudtaget, medan dispositiva regler kan skärpas eller 

mildras. Bestämmelserna i bolagsordningen måste följas, när en bolagsstämma fattar beslut, 

likväl som tillämpliga lagregler.32 

 

 

2.7 Aktieägaravtal 

 

Aktieägaravtal är vanligt förekommande i svenska aktiebolag. Ett aktieägaravtal ingås oftast 

mellan aktieägare i bolaget för att komplettera bolagsordningen eller reglera bolagets 

ägarförhållanden. Aktieägaravtals utformning och innehåll kan variera mycket efter 

aktieägarnas individuella önskemål, eftersom avtalsfrihet råder. Ett aktieägaravtal är inte 

offentligt och det kan inte binda en fysisk eller juridisk person. En allmän avtalsrättslig 

princip är att ett aktieägaravtal inte kan binda aktiebolaget.33  

 

                                                 
30 Prop. 2004/05:24, s. 123-124. 
31 Prop. 1975:103 s. 297 f. och prop. 2004/05:85 s. 538. 
32 Johansson, S, Bolagsstämma”, s. 107. 
33 Ramberg C, Aktieägaravtal i praktiken, s. 32 samt Kramsmark J och Roos C M, Aktieägaravtal, s. 31. 

 15



Ett aktieägaravtal kan vara av både maktspridande och maktkoncentrerande karaktär. Båda 

dessa typer av avtal syftar till att skapa en annan fördelning av rättigheterna sinsemellan 

aktieägarna vid bolagsstämman än den som är uppställd enligt majoritetsprincipen.34 

 

Om inget annat sägs i avtalet så gäller ett aktieägaravtal på obestämd tid, vilket innebär att 

avtalet kan sägas upp med en uppsägningstid som anses skälig. Parterna önskar ibland ett 

tidsbestämt avtal då syftet med avtalet är att det ska reglera aktieägarnas inbördes relation 

även i tider då de inte är överens med varandra. Avtalet mister sin funktion om det då är 

möjligt att säga upp avtalet med snabb verkan. Vid tiden för avtalets ingående kan det vara 

svårt att veta hur länge avtalet bör gälla. Det är dock möjligt att göra avtalets längd beroende 

av hur länge någon av parterna är aktieägare i bolaget. Ett sådant så kallat evighetsavtal råder 

det delade åsikter om vad gäller uppsägningstiden.35  

 

 

2.8 Majoritetsprincipen 
 

Makten i ett aktiebolag grundar sig på majoritetsprincipen, som innebär att flest röster vinner 

vid omröstning om ett beslut. Att majoriteten får makten är logiskt då det är svårt att få 

samtliga aktieägare att vara överens om ett beslut. Avgörande för ett beslut är antalet röster 

som stödjer förslaget inte antalet aktieägare.36 De aktieägare som kan samla ihop mer än 

hälften av rösterna kontrollerar majoriteten av rösterna. Den som kontrollerar majoriteten vid 

beslutsfattandet vinner framgång med sitt förslag. Den makt som majoriteten besitter kan 

komma att missbrukas i syfte att gynna dem själva i största möjliga utsträckning. Lagstiftaren 

har begränsat majoritetens makt genom en rad olika regler i syfte att skydda minoriteten. 

Motivet med minoritetsskyddsregler är framförallt att ge tillfredsställande skydd för en 

enskild aktieägare för annars skulle det kunna bli alltför riskabelt för en enskild person att 

investera i ett bolag, där personen riskerar att komma i en minoritetsställning helt utan makt 

att påverka i bolaget. Allmänheten skulle då dra sig för att investera kapital i aktier vilket 

skulle kunna skada näringslivet. Ett minoritetsskydd är en förutsättning för att aktiebolaget 

ska kunna vara fullt användbar som bolagsform.37  

                                                 
34 Ramberg C, Aktieägaravtal i praktiken, s. 15 f. 
35 Se Ramberg C, Aktieägaravtal i praktiken, s. 146-152. 
36 7 kap. 40 § ABL. 
37 Skog, R, Rodhes aktiebolagsrätt. S. 233. 

 16



 

Vid val anses den vald som har fått flest röster enligt 7 kap. 41 § ABL, även om dessa röster 

inte utgör mer än hälften av de angivna rösterna.38  Detta kallas att man vinner med relativ 

majoritet och anses tillräckligt vid val. Utifall att röstantalet vid ett val blir två lika stora 

poster avgörs valet genom lottdragning eller genom en ny omröstning. För att en ny 

omröstning ska komma tillstånd krävs att bolagsstämman beslutat om detta innan röstning om 

valet inleds.39  

 

I vissa fall krävs det särskilt kvalificerad majoritet som innebär att samtliga närvarande 

aktieägare alla enhälligt röstar för ett beslut vid en bolagsstämma och att dessa företräder 

minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget. Detta gäller exempelvis när bolagsstämman 

ska besluta om verksamheten helt eller delvis ska ha ett annat syfte än att bereda vinst för 

aktieägarna.40 De högre majoritetskraven motiveras av att ändringar i vissa specifika fall 

innebär ett stort ingrepp i den rätt som är knuten till de redan utgivna aktierna.41 Trots dessa 

högre majoritetskrav kan det ändå inträffa ibland att aktieägare kan få stå tillbaka för 

majoritetens önskan. Om detta skulle innebära att ett större maktmissbruk skulle uppstå, där 

majoriteten skaffar sig otillbörlig fördel på bolagets eller andra aktieägares bekostnad, finns 

skydd genom generalklausulen i 7 kap. 47 § ABL. 

 

Särskild kvalificerad majoritet krävs även enligt 7 kap. 44 § ABL även för beslut som gäller 

ändring av rösträtten samt beslut gällande begränsningar i rätten till tillgångar och vinst. För 

att ett sådant beslut ska bli giltigt krävs att beslutet företrätts av två tredjedelar av de angivna 

rösterna samt av minst nio tiondelar av de på stämman företrädda aktierna. Det finns även 

andra lagregler som skyddar minoriteten vad gäller reglering av rösträtten och beslutsfattande 

på bolagsstämman, men det är ändå viktigt att förhindra att ändringar kan genomföras alltför 

enkelt i bolagsordningen gällande dessa. Ett sådant beslut skulle annars kunna reducera 

minoritetens eller en enskild aktieägares inflytande i bolaget.42 

 

De beslut som kräver särskild kvalificerad majoritet kan stoppas av minoritetsaktieägare som 

kontrollerar mer än en tredjedel av aktierna i bolaget. Dessa regler kan enligt min åsikt å ena 

                                                 
38 SOU 1995:44 s. 184 och 196. 
39 Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 7:81-7:82 
40 Skog R, Rodhes aktiebolagsrätt, s. 236-237. 
41 Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 7:84-7:85. 
42 Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 7:86-7:87 
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sidan betraktas som skydd mot att betydande ändringar görs i bolaget utan att minoriteten har 

något att säga till om och å andra sidan kan det ses som en rättighet då minoriteten ges 

vetorätt att kunna hindra att vissa beslut genomdrivs. 
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3 Rättigheter och skyddsregler för aktieägare i 

minoritetsställning 

 

Dagens aktiebolagslag innehåller flera olika regler angående minoritetsskyddet. Det finns 

även en möjlighet att införa sådana regler i bolagsordningen så länge som dessa bestämmelser 

utvidgar det skydd som lagen uppställer för minoritetsaktieägare. Reglerna om 

minoritetsskydd är till stor del knutna till bolagsstämman. Dessa regler fungerar som ett skydd 

mot vissa majoritetsbeslut och ger en aktieägare med mindre aktieinnehav vissa möjligheter 

att påverka bestämmandet i bolaget. På samma sätt som det finns risk för att majoriteten kan 

vilja fatta beslut för att gynna sina egna intressen kan det tänkas att minoriteten skulle vilja 

sätta sina egna intressen före bolagets. Det finns därför en fara för att minoriteten kan komma 

att missbruka minoritetsskyddsreglerna på bekostnad av majoritets aktieägare och bolagets 

intressen.43 Ett alltför långtgående minoritetsskydd riskerar därför att kunna försvåra det 

bolagsrättsliga maskineriet i stället för att underlätta för bolaget och dess aktieägare.44 

 

I denna uppsats kommer en uppdelning göras mellan minoritetsskyddsregler och 

minoritetsrättigheter. Minoritetsskyddsregler är regler som syftar till att skydda minoriteten 

från ett eventuellt maktmissbruk från majoritetens sida. Minoritetsrättigheter är regler som ger 

en aktieägare eller en mindre antal aktieägare rätt att agera och ingripa på ett visst sätt i en 

viss given situation.45 Följande uppräkning av vad som kan ses som minoritetsregler är inte 

uttömmande, då ett urval har gjorts av vad som författaren anser vara vanligast och mest 

relevanta för denna uppsats. 

 

 

 

3.1 Minoritetsrättigheter 

 

                                                 
43 Skog R, Rhodes aktiebolagsrätt, s. 233 f. 
44 Beyer C och Båvestam U, ”Är minoritetsskyddet befogat – finns risk för minoritetsmissbruk?” Aktiebolagets 
minoritetsskydd, red Svernlöv C, s. 12. 
45 Jmf; Beyer C och Båvestam U, ”Är minoritetsskyddet befogat – finns risk för minoritetsmissbruk?” 
Aktiebolagets minoritetsskydd, red Svernlöv C, s. 13. 
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Det finns några minoritetsskyddsregler i ABL som utgår ifrån att det krävs viss specifik 

majoritet för att beslut ska kunna fattas på en bolagsstämma. Det finns regler om kvalificerad 

majoritet som kräver att vissa beslut måste ha två tredjedelar av rösterna på bolagsstämman 

för att det ska bli ett giltigt beslut. Exempelvis så finns en företrädesrätt för aktieägare att 

teckna nya aktier i förhållande till sitt tidigare aktieinnehav vid nyemission, emission av 

teckningsoptioner och konvertibler. Denna företrädesrätt kan enbart göras avsteg från i ett 

beslut där minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de företrädda aktierna vid 

stämman röstar för detta beslut.46  

 

Det kan vara tänkbart att förbjuda varje ändring av bolagsordningen utan samtycke av 

samtliga aktieägare. Detta kan motiveras med att hänsyn ska tas till att den som tecknar aktier 

i ett bolag med viss organisation och ett visst ändamål inte ska behöva tvingas att delta i en 

verksamhet av helt annan karaktär än den som denne satsade kapital ifrån första början. Då 

det är svårt att få samtliga aktieägare att enas om ett beslut har ABL krav på kvalificerad 

majoritet för ändring av bolagsordningen och kraven på majoritetens storlek skärps desto mer 

ingripande ändringarna är. 

 

Dessa majoritetsregler har i sig en minoritetsskyddande effekt. En av dessa majoritetsregler, 

tio-procentregeln, innebär att minoriteten minst måste ha tio procent av aktierna för att kunna 

åberopa vissa minoritetsskyddsregler. Följande minoritetsrättigheter kan åberopas av 

aktieägare som innehar minst en tiondel av bolagets aktier. 

 

 

3.1.1 Extra bolagsstämma 

 

Minoritetsaktieägare som innehar en tiondel av bolagets aktier kan enligt 7 kap. 13 § 2 st. 

ABL begära hos styrelsen om att en extra bolagsstämma skall hållas. En sådan begäran från 

aktieägarnas sida skall ange vilket ärende stämman skall behandla. Ärendet i fråga måste vara 

relevant för bolaget och ärendet skall kunna bli föremål för beslut på stämman. Kallelse till 

extra bolagsstämma skall utfärdas inom två veckor från det att skrivelsen från 

minoritetsaktieägarna kommit in till styrelsen. Bolagsordningen kan ändras så att varje 

                                                 
46 Skog R, Rodhes aktiebolagsrätt, s. 241. 
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aktieägare eller aktieägare som innehar en mindre andel än en tiondel ska ha rätt att kräva att 

en extra bolagsstämma sammankallas.47  

 

 

3.1.2 Ajournering av bolagsstämman 

 
Enligt 7 kap. 14 § ABL kan minoritetsaktieägare som innehar en tiondel av aktierna i bolaget 

begära att bolagsstämman ska ajourneras till en senare dag i de fall som nämns i 7 kap. 11 § 

1-3 p. ABL.  Ärenden som kan vara aktuella att be om ajournering för är exempelvis åtgärder 

med anledning av vinst eller förlust samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman skall 

då återkallas och fortsätta inom fyra veckor.48 Om styrelsen inte kallar till extra bolagsstämma 

på aktieägarnas begäran kan dessa enligt 7 kap. 17 § ABL anmäla hos länsstyrelsen att en 

sådan kallelse skall göras. Bolagets styrelse kan därmed inte motsätta sig att en kallelse till 

extra bolagsstämma sker om en korrekt begäran om en sådan har inkommit.  

 

Möjligheten för minoritetsaktieägare att förhindra ett beslut om att bevilja ansvarsfrihet enligt 

29 kap. 7 § ABL är viktig som ett maktmedel för att kunna visa sitt missnöje. 

 

 

3.1.3 Särskild granskare 

 

En särskild granskare kan tillsättas av länsstyrelsen på begäran av aktieägare som innehar 

minst en tiondel av bolagets aktier. Den särskilda granskaren är en revisor som ska granska 

bolagets förvaltning och räkenskaper under viss tid eller av vissa åtgärder. Detta är ett sätt för 

minoriteten att kunna få en utredning av vissa problem i bolaget, exempelvis vissa 

affärsrelationer eller specifika transaktioner, om minoriteten misstänker att majoritets beslut 

som tagits missgynnar minoriteten. Talan om särskild granskare måste väckas av aktieägarna 

på bolagsstämman. Reglerna om särskild granskare finns i 10 kap. 21-23 §§ ABL.49 Den 

särskilda granskaren skall avge ett skriftligt yttrande till aktieägarna inför nästa kommande 

bolagsstämma.   

                                                 
47 Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 7:32-7:33. 
48 Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 7:34-7:36. 
49 Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 10:31-10:37. 
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3.1.4 Minoritetsrevisor 

 
En person som har aktiemajoriteten på bolagsstämman kan påverka vem som väljs till revisor 

i bolaget. Enligt 9 kap. 9 § ABK kan en aktieägare föreslå att en revisor ska utses av 

länsstyrelsen som ska delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer. Om detta förslag 

biträds av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget på bolagsstämman skall 

länsstyrelsen utse en minoritetsrevisor.50   

 

 

3.1.5 Skydd mot utsvältning 

 

Utsvältning innebär att majoriteten motsätter sig vinstutdelning som en del i att frysa ut 

minoritetsaktieägare för att få dem att avyttra sina aktier till ett billigt pris. I 18 kap. 11  § 

ABL finns en regel som ger minoriteten rätt att påkalla att bolagsstämman skall besluta om 

vinstutdelning. Minoriteten kan kräva att utdelning skall ske av hälften av återstående 

nettovinst för året, minus vissa avdrag, så länge detta belopp inte överstiger fem procent av 

bolagets eget kapital.51 

 

 

 

 

3.1.6 Tvångsinlösen 

 

När mer än nittio procent av aktierna i bolaget kontrolleras av en ägare eller kontrolleras av 

samma rättssubjekt kan minoriteten som äger mindre än resterande tio procent av aktierna 

begära att dessa ska tvångsinlösas. Reglerna om tvångsinlösen finns i 22 kap.1 § ABL. Denna 

inlösningsrättighet ger minorietsaktieägarna rätt att få en ersättning för aktierna som 

motsvarar vad aktien skulle ha värderats till vid en försäljning under normala omständigheter. 

                                                 
50 Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 9:27-9:28 a. 
51 Skog R, Rhodes Aktiebolagsrätt, s. 249. 
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Om omsättningen i bolaget varit liten eller om ingen handel har skett med dess aktier kan det 

bli aktuellt med en företagsvärdering för att få fram en aktievärdering.52 I de fall då parterna 

inte kan komma överens om huruvida inlösen skall ske eller om hur stort lösenbeloppet skall 

vara så skall detta prövas rättligt genom skiljeförfarande. Minoriteten får då utse en av de tre 

skiljemännen, men om minoritetens aktieägare inte kan komma överens om någon gemensam 

person kan tingsrätten utse en god man som i sin tur får i uppgift att utse en skiljeman. Den 

som på minoritetens vägnar utsetts till skiljemannen skall föra minoritetens talan i tvisten. 

Reglerna om skiljeförfarande vid tvångsinlösen finns i 22 kap. 8-10 §§ ABL.53 

 
 
 

3.2 Minoritetsskyddsregler 

 

Flera av dessa minoritetsskyddsregler som nämnts är svåra för en enskild aktieägare att 

åberopa som enbart har en mindre del av aktierna i bolaget. Det finns därför 

minoritetsskyddsregler som enskilda aktieägare kan åberopa som likhetsprincipen, 

generalklausulerna, vinstsyftet och regler om jäv. Dessa ska vi nu titta närmare på. 

 

 

 

 

3.2.1 Likhetsprincipen 

 

Likhetsprincipen innebär att alla aktier i ett aktiebolag ska ha lika rättigheter och skyldigheter 

i bolaget.54 Principen innebär att varje aktieägare har anspråk på att behålla den rättsställning 

som tillkommer denne enligt lag och bolagsordning i förhållande till andra aktieägare. I vissa 

fall medger ABL att likhetsprincipen kan underlåtas. Av bestämmelserna i 4 kap. 2-4 §§ ABL 

framgår att undantag från likhetsprincipen kan göras genom särskilda föreskrifter i 

bolagsordningen. Enligt 4 kap. 5 § ABL kan aktier ha olika röstvärde, men en akties röstvärde 

får inte överstiga tio gånger röstvärdet mot en annan aktie. Likhetsprincipen kan tolkas som 

                                                 
52 Sandström T, Svensk aktiebolagsrätt, s. 352-353. 
53 Skog R, Rodhes aktiebolagsrätt, s. 261. 
54 4 kap. 1§ ABL 
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ett förbud mot särbehandling av olika aktier. I de fall då stämman beslutar om ändring i 

rösträtten krävs kvalificerad majoritet.55  

 

 

3.2.2 Generalklausulerna 

 

Generalklausulerna infördes med 1944 års aktiebolagslag och finns i nuvarande 

aktiebolagslag i 7 kap 47 § samt i 8 kap. 41 § ABL. Även då kvalificerad majoritet krävs för 

ett beslut av mer ingripande karaktär ansågs likhetsprincipen inte som ett tillräckligt skydd för 

minoritetsdelägarna i alla situationer. Vissa beslut kan komma att kränka vissa aktieägares 

rättigheter även i de fall där majoritetsbestämmelserna har uppfyllts. För att förhindra 

överträdelser av likhetsprincipen och maktmissbruk tillämpas därför generalklausulerna.  

 

Generalklausulen i 7 kap 47 § ABL förbjuder bolagsstämman att fatta beslut som riskerar att 

medföra en otillbörlig fördel åt en aktieägare eller någon annan, som medför nackdel för 

någon annan aktieägare eller bolaget.56 Klausulen i 8 kap. 41 § ABL förhindrar att styrelsen 

eller någon annan ställföreträdare för bolaget företar en rättshandling som riskerar att medföra 

otillbörlig fördel för en aktieägare eller annan person eller som riskerar att bli till nackdel för 

annan aktieägare eller bolaget. Denna fördel kan vara av ekonomisk karaktär eller avse 

inflytande och makt i bolaget. Detta är en minoritetsregel uttryckt så att bolagsorganen är 

skyldiga att handla lojalt mot en aktieägarminoritet.57 Om en ställföreträdare för bolaget 

skulle utföra en rättshandling som strider mot bestämmelserna innebär det att rättshandlingen 

är ogiltig, enligt första stycket. Även det andra stycket i 8 kap. 41 § ABL innehåller en 

minoritetsregel då den förbjuder bolagets ställföreträdare att följa en anvisning från stämman 

om densamma strider mot exempelvis ABL, ÅRL eller bolagsordningen.58  

 

En rättshandling som ansågs ge otillbörlig fördel för vissa aktieägare var ett beslut att föra 

över all verksamhet i ett bolag till ett annat företag som ägdes av majoritetsaktieägare. HD 

ansåg att beslutet stred mot generalklausulen och även mot bolagets verksamhetsmål och 

                                                 
55 Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 7:91. 
56 Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 7:91-7:94. 
57 Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 8:84. 
58 Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 8:84-8:88. 
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bolagsordningen samt att beslutet gav majoritetsaktieägare en otillbörlig fördel som var till 

nackdel för den minoritetsaktieägare som väckte talen i målet.59 

 

 

3.2.3 Vinstsyftet 
 

I ABL anges att grundprincipen för aktiebolaget är att verksamhetens syfte är att generera 

vinst som ska fördelas lika mellan aktieägarna. Detta skyddar aktieägarna mot att 

företagsledningen använder resurser i bolaget till verksamhet som inte främjar aktieägarna. 

Enskilda aktieägare skyddas även av regeln att beslut som strider mot vinstsyftet måste 

stödjas av samtliga aktieägare för att det ska bli giltigt. Regeln om vinstsyftet kan dock 

kringgås under vissa förutsättningar, exempelvis om beslut tas att ge en del av vinsten till 

allmännyttiga ändamål, under förutsättning att storleken på gåvan anses vara skälig enligt 17 

kap. 5 § ABL.60 

 

 

 

3.2.4 Regler om Jäv på bolagsstämman 
 

För att hindra en majoritet på bolagsstämman från att rösta igenom beslut som inte är i linje 

med bolagets intressen kan aktieägare förbjudas att delta i beslut i vissa situationer. I 

förebyggande syfte finns därför en regel om jäv i 7 kap. 46 § ABL enligt vilken aktieägare 

eller ombud inte får rösta i frågor om talan mot denne eller i fråga om dennes befrielse från 

skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gentemot bolaget. Aktieägare får inte heller rösta i 

frågor beträffande bolagets förhållande till tredje man om aktieägaren har ett väsentligt 

intresse i frågan som kan strida mot bolaget intressen.61 

                                                 
59 NJA 2000 s. 404. 
60 Af Sandberg C, Aktiebolagsrätten, s. 136. 
61 Skog R, Rodhes aktiebolagsrätt, s. 234-235. 
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4 Klander av bolagsstämmobeslut 

 
De fyra minoritetsskyddsreglerna; likhetsprincipen, generalklausulerna, vinstsyfte och 

reglerna om jäv, är alla till för att skydda aktieägare. Ett beslut som strider mot någon av 

dessa regler kan därför klandras i enlighet med reglerna om talan mot bolagsstämmobeslut. 

En aktieägare med endast en röst kan klandra ett beslut eftersom ett beslut om att göra avsteg 

från dessa bestämmelser kräver att samtliga aktieägare samtycket för att det ska bli giltigt.62 

 

Om en aktieägare anser att ett beslut av bolagsstämman inte tillkommit i behörig ordning eller 

strider mot ABL, årsredovisningslagen eller bolagsordningen kan denne väcka klandertalan.63 

Klandertalan innebär att en domstol ska pröva om stämmobeslutet är förenlighet med rättsliga 

normer. Talan riktas mot bolaget med syftet att beslutet skall upphävas eller ändras.64  

 

Klandertalan kan gälla formella brister vid förfaranden vid stämman som exempelvis att 

misstag skett vid kallelsen till bolagsstämman eller att fel uppstått vid rösträkningsförfarandet. 

Normalt sett kan inte ett procedur fel som inte har betydelse för utgången av stämmoärendet 

godtas som klandergrund. De formella klandergrunderna tillämpas främst på allvarliga fel.65 

 

Ett stämmobeslut kan även angripas på grunder som är materiella vilket innebär att kärande 

part måste påvisa att beslutet i fråga strider mot en aktiebolagsrättslig norm eller en regel om 

hur årsredovisningen skall se ut. Exempelvis kan ett beslut innebära att olika aktieägare 

särbehandlas i praktiken vilket strider mot generalklausulen i 7 kap. 47 § ABL.66 

  

Klandertalan måste väckas inom en viss tidsram för att bli giltig. Huvudregeln är att 

stämmobeslut endast är möjliga att klandra i tre månader, vilket innebär att beslut som inte 

har klandrats inom den tidsramen blir bindande.  

 

En dom om att bolagsstämmans beslut upphävs gäller även för de aktieägare som inte har fört 

klandertalan.67 Innebörden av att beslutet upphävs är att det är ogiltigt och att verkställigheten 

                                                 
62 Af Sandberg C, Aktiebolagsrätten, s. 137-138.  
63 7 kap. 50-54 §§ ABL. 
64 Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 7:99.7:100.  
65 Sandström T, Svensk aktiebolagsrätt, s. 189. 
66 Sandström T, Svensk aktiebolagsrätt, s. 189.  
67 7 kap. 52 § ABL. 
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av beslutet om möjligt ska stoppas och vidtagna åtgärder återgå. Undantag finns exempelvis 

för styrelseval och det grundar sig på att det vore olämpligt om samtliga åtgärder som 

vidtagits av en styrelse då skulle bli verkningslösa. Undantaget gäller dock inte i fall då 

styrelseval angrips på grund som har nullitetsverkan.68  

 

 

4.1 Nullitet vid grova fel 

 

Regeln om klanderpreskription gäller inte vid särskilt grova fel, utan besluten blir s k nullitet 

enligt tre punkter i 7 kap. 51 § 2 st. ABL. Det är situationer då ett stämmobesluts giltighet inte 

är beroende av att tremånadersgränsen passerat.  

 

Den första punkten i 7 kap. 51 § 2 st. ABL visar på att det finns vissa regler som finns till för 

att skydda andra än aktieägarna, exempelvis borgenärer, blivande aktieägare, anställda och 

andra som har rättigheter mot bolaget. Dessa regler är tvingande och kan inte ens åsidosättas 

ens genom ett enhälligt beslut av samtliga aktieägare. Till dessa regler hör exempelvis beslut 

om hur bolagsorganen ska utnämnas och bestämmelser som syftar till att skydda det bundna 

kapitalet. 69 

 

Den andra punkten handlar om sådana beslut där det stadgas i bolagsordningen att samtycke 

krävs av alla eller vissa aktieägare och då sådant samtycke inte har skett. Denna regel 

motiveras av att bolagets verksamhet kan drabbas av stora olägenheter av om det finns en allt 

för lång tids ovisshet avseende giltigheten av sådana för företaget viktiga beslut som gäller 

exempelvis bolagsordningens lydelse.70 

 

Den tredje punkten om nullitet gäller situationer då kallelse till bolagsstämman inte skett eller 

då de för bolaget gällande bestämmelserna om kallelse väsentligen eftersatts. I fall då alla 

aktieägare fått rimlig möjlighet att delta i bolagsstämman trots den bristfälliga kallelsen bör 

nullitetsverkan inte inträda. Ett fel i kallelsen till bolagsstämman förlorar sin betydelse om 

samtliga aktieägare eller de aktieägare som berörts av felet väljer att samtycka till att beslut på 

                                                 
68 Sandström T, Svensk aktiebolagsrätt, s.191-192. 
69 Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 7:101-7:103.  
70 SOU 1971:15 s. 247 f. och prop. 1975:103 s. 416. 
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stämman ändå får fattas.71 ABL innehåller inte några bestämmelser som innebär att andra 

formella brister än fel i kallelsen kan innebära nullitet. Vid särskilt grova överträdelser av 

förfarandereglerna kan ett sådant beslut dock falla tillbaka på att det inte uppfyller kraven på 

bolagsstämmobeslut och därför inte vinner giltighet genom klanderpreskription.72 

 

 

4.2 Problem med klandertalan för enskild aktieägare 

 

Att föra klandertalan i en domstolsprocess är den sista utvägen för en enskild aktieägare som 

anser att ett beslut som genomdrivits av majoriteten inte har gått till på rätt sätt och att beslutet 

måste upphävas. Den enskilda aktieägaren är då den ena parten i domstolsprocessen och 

bolaget blir den andra parten. Om den enskilda aktieägaren vinner upphävs beslutet och 

situationen blir densamma som innan beslutet.  

 

Det kan uppstå flera problem då en enskild aktieägare vill föra klandertalan. Att föra en 

process för en enskild aktieägare mot bolaget kan bli både dyrt och tidskrävande. Vidare kan 

bolaget ha tillgång till viss viktig information som enskilda aktieägare inte kan ta del av enligt 

reglerna i ABL. Ett annat problem är att majoriteten som genomdrivit ett felaktigt 

stämmobeslut kan hinna dra fördel av detta innan klandertalan hunnit vinna bifall i domstol. 

Detta kan leda till att ingen enskild aktieägare vill föra en klandertalan av ett beslut i domstol 

för att även om den enskilde aktieägaren vinner så kan det vara så att skadan redan skett och 

stämmobeslutet kan ändå inte återkallas. 

 

                                                 
71 Prop. 2004/05:85 s. 603. 
72 SOU 1971:15 s. 248 och prop. 1975:103 s. 416.  
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5 Skillnader mellan privata och publika bolag 

 

Det finns vissa skillnader mellan privata och publika bolag. En avgörande skillnaden är att ett 

publikt bolag får vända sig till allmänheten för kapitalanskaffning medan ett privat bolag inte 

får annonsera till allmänheten i syfte att sprida aktier. En annan skillnad är de lagstadgade 

kraven på aktiekapitalets storlek i ABL 1 kap. 4 § och 1 kap. 14 §. Ett privat bolag skall ha ett 

aktiekapitel på minst 100 000 kronor medan ett publikt bolag skall ha ett aktiekapital på minst 

500 000 kronor.73 

 

De regler som stadgas för publika bolag finns längst bak i varje kapitel i aktiebolagslagen. Det 

är relativt få regler som gäller särskilt för publika bolag och de flesta regler som finns är mest 

inriktade på organisatoriska spörsmål. Exempelvis regleras det i 8 kap. ABL att styrelsen 

måste bestå av minst tre ledamöter i ett publikt bolag och att det ska finnas en verkställande 

direktör som ska fullgöra de uppgifter som denne ska sköta enligt ABL. Den som är 

verkställande direktör i ett publikt bolag får inte även vara styrelseordförande. Detta 

förhindrar att en person får för mycket makt i bolaget. I ett privat bolag kan styrelsen välja om 

bolaget ska ha en VD eller ej, men i ett publikt bolag finns ett krav på att det alltid skall finnas 

en VD och styrelsen skall därför utse denne.74 Av 28 kap. 7 § ABL framgår vidare att efter ett 

publikt aktiebolagsnamn skall det finnas beteckningen publ, särskilt om det inte framgår av 

bolagets firma att bolaget är publikt. I firmanamnet får inte ordet privat ingå för då blir risken 

stor för förväxling med privata bolag. 

 

 

5.1 Minoritetsskyddsregler i publika bolag 
 

Det finns inga specifika utökade minoritetsskyddsregler som gäller just för aktieägare i 

publika bolag utan de är i princip desamma som de som gäller för privata bolag. Lagstiftaren 

verkar här inte ha ansett att något starkare skydd behövs för minoritetsaktieägare i publika 

bolag trots att de klassiska minoritetsskyddsreglerna blir svårare att åberopa i ett publikt bolag 

på grund av att aktierna är mer utspridda bland flera olika ägare. 

                                                 
73 Af Sandberg C, Aktiebolagsrätten, s. 31. 
74 Prop. 1997/98:99 s. 220 samt 8 kap 27 § och 8 kap. 50 § ABL. 

 29



 

 

5.2 Frågerätt i publika bolag 

 

Enligt 7 kap. 57 § ABL begränsas aktieägarnas frågerätt i publika bolag till att enbart gälla på 

årsstämman eller motsvarande ordinarie stämma där årsredovisningen eller 

koncernredovisningen behandlas.75 Motivet till denna begränsning anges i förarbetena till 

motsvarande bestämmelse i 1975 års aktiebolagslag till att om ” ett bolag har sammankallat 

en extra stämma endast i syfte att besluta om en firmaändring, är det inte självklart att 

aktieägarna vid denna stämma skall ha rätt att begära upplysningar om bolagets ekonomiska 

situation. En sådan upplysningsskyldighet kan resultera i ett omfattande merarbete för 

styrelsen och den verkställande direktören.”76 

  

                                                 
75 Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1,7:110 g. 
76 Se SOU 1995:44 s. 173 f. och prop. 1997/89:99 s. 116 och 245. 
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6 Insynsrätt i små bolag 

 

En huvudregel inom aktiebolagsrätten är att aktier ska kunna överlåtas och förvärvas fritt. 

Denna rättighet fungerar mindre bra för aktieägare i fåmansbolag av den anledningen att det i 

regel inte finns någon direkt marknad för försäljning av fåmansbolagsaktier. 

 

Varje aktieägare har en rätt att delta i bolagsstämman.77 Denna rättighet medför i sig en viss 

insyn i bolagets förehavanden, men det finns även regler som reglerar insynsrätten för en 

aktieägare i aktiebolag med högst tio olika aktieägare.78 Orsaken att denna insynsrätt enbart 

finns i företag med max tio aktieägare kan förklaras av att där kan aktieägarna ha större 

inflytande över den dagliga verksamheten och de behöver då få tillgång till mer detaljrik 

information. Därför har varje enskild aktieägare i bolaget rätt att ta del av bolagets handlingar 

även utanför bolagsstämman.79 Aktieägare i ett fåmansbolag skall kunna ta del av olika 

dokument, böcker, räkenskaper och liknande handlingar ( som exempelvis korrespondens, 

protokoll, rapporter, analyser, avtal m.m.) som förvaras hos bolaget och som hanteras av 

företagsledningen. Aktieägares syfte att utnyttja denna insynsrätt skall vara att få ta del av 

nödvändiga uppgifter inför förhandlingar på bolagsstämma och vid en domstolstalan. De 

uppgifter som aktieägaren tar del av måste dock ha ett samband med bolagets redovisning 

eller beröra ett visst stämmoärende. Detta innebär att aktieägaren måste precisera vad det är 

för upplysningar som denne vill ta del av.  

 

Aktieägaren kan även i vissa fall ha rätt att från bolagsledningen få muntliga besked samt 

annan hjälp. Styrelsen och verkställande direktören skall hjälpa aktieägare med den utredning 

som behövs för insynen och tillhandahållande av kopior om det kan ske utan oskäliga 

kostnader eller besvär.80 Även vid andra tidpunkter än vid bolagsstämman kan aktieägare 

utnyttja den utökade insynsrätten i fåmansbolag.81  

 

                                                 
77 7 kap. 2 § ABL. 
78 7 kap. 36 § ABL. 
79 SOU 1978:66 s. 200 och prop. 1979/80:143 s. 179. 
80 7 kap. 36 § 2 st. ABL. 
81 Prop. 1979/80: 143 bilagsdel s. 179. 
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Insynsrätten i fåmansbolag ger dock inte rätt för aktieägare att kräva ut information om det 

finns en påtaglig risk för allvarlig skada för bolaget.82 För att kunna begränsa insynsrätten har 

det uttalats att det krävs att risken för allvarlig skada i det närmaste skall vara uppenbar.83 

Denna insynsrätt är inte heller tänkt att kunna utnyttjas av aktieägare för att kunna kräva att 

frekvent kunna få ta del av bolagets förehavanden.84  

 

Om aktieägare anser att bolagsledningen felaktigt nekar insyn i bolaget kan aktieägaren väcka 

talan vid domstol och yrka på att aktieägaren skall få ta del av de berörda handlingarna. Talan 

skall riktas mot bolaget och bolaget kan vid vite åläggas att tillhandahålla handlingarna till 

aktieägaren.85  

 

 

                                                 
82 7 kap. 36 § 3 st. ABL. 
83 Prop. 1979/80:143 s. 106. 
84 Sandström T, Svensk aktiebolagsrätt, s. 201. 
85 Prop. 1997/98:99 s. 118. 
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7 Aktieägares frågerätt på bolagsstämman 

 

En grundläggande rättighet är att alla aktieägare har rätt att delta i bolagsstämman. Reglerna 

som gäller tid och plats för bolagsstämman skyddar och försäkrar minoriteten om att inte 

stämman läggs på en plats eller tid som gör det omöjligt för minoriteten att delta. Reglerna om 

kallelse till bolagsstämman fungerar även de som minoritetsskydd. 

 

 

7.1 Aktieägares initiativrätt och yttranderätt 

 
Aktieägare har en initiativrätt, det vill säga rätt att få ett ärende behandlat, vid en 

bolagsstämma om aktieägaren skriftligen begär detta hos styrelsen senast en vecka innan 

kallelse ska gå ut. Eftersom fristen för kallelse till ordinarie bolagsstämma är sex veckor 

måste begäran inkomma till styrelsen senast sju veckor före stämman. Om en begäran lämnas 

in om att ett ärende ska tas upp vid bolagsstämman kan stämman normalt inte undvika att ta 

upp ärendet till behandling. Endast i de fall då ett bifall till en aktieägares yrkande i sakfrågan 

uppenbarligen skulle strida mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen kan bolagsstämman 

vägra att behandla ärendet. Begäran ska dock avse ett ärende, och med det förstås något för 

bolaget relevant spörsmål som kan bli föremål för beslut på stämman. Det ligger vidare i 

sakens natur att ärendet måste ligga inom ramen för stämmans kompetens. 

 

Begäran om en upplysning är inte ett ärende. Bestämmelsen om aktieägares initiativrätt ger 

inte heller aktieägare rätt att göra endast ett allmänt uttalande på stämman. Däremot har varje 

aktieägare rätt att yttra sig på bolagsstämman. Ordföranden kan bestämma om att aktieägarnas 

yttrande skall ske enligt en talarlista och att ett yttrande inte får överstiga en viss tid. Därtill 

har aktieägare frågerätt på bolagsstämma som ger dem en möjlighet att begära upplysningar 

på bolagsstämman. 

 

 

7.2 Enskild aktieägares frågerätt  
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Enligt aktiebolagslagen har aktieägare och aktieägares ombud rätt att begära upplysningar på 

bolagsstämman av styrelsen och VD angående saker som kan ha betydelse för bedömningen 

av årsredovisningen samt av bolagets ställning i övrigt. Vilka upplysningar som är av 

betydelse kan variera beroende på situationen. Även andra uppgifter som kan ha betydelse för 

att kunna bedöma ett ärende på stämman omfattas av rätten till upplysningar. Styrelsen och 

den verkställande direktören skall tillmötesgå aktieägares begäran om uppgifter om dessa kan 

lämnas utan väsentlig skada för bolaget enligt 7 kap. 32 § ABL. Styrelsen och verkställande 

direktörens skyldigheter att besvara aktieägarnas frågor gäller inte utanför bolagsstämman.86  

 

Termen ”bolagets ställning i övrigt” kan tolkas på olika sätt, men det borde innebära att 

aktieägares frågerätt begränsas så att frågor inte kan ställas om förhållanden som 

överhuvudtaget inte berör själva bolaget som exempelvis om styrelsemedlemmarnas rent 

privata förhållanden. Styrelsen behöver inte heller lämna upplysningar som kan medföra att 

affärshemligheter yppas för utomstående eller att konkurrerande intressen främjas eller att 

andra väsentliga men uppkommer för bolaget. 87 När styrelsen får en fråga om upplysningar 

från aktieägare ställs den inför en avvägningssituation mellan om information som efterfrågas 

ska lämnas eller om de bör iaktta sekretess. 

 

I de fall då styrelsen finner att den begärda informationen inte kan lämnas ut utan väsentligt 

förfång för bolaget skall frågan överlämnas till bolagets revisorer. Revisorn skall då avge ett 

yttrande med besked om ifall upplysningarna skulle ha föranlett en ändring i 

revisionsberättelsen. Denna möjlighet styrelsen har att vägra att lämna ut begärd information 

brukar uttryckas så att: ”aktieägare har frågerätt men ej någon svarsrätt”.88 

 

Rätten till upplysningar omfattar även bolagets förhållande till annat företag i samma koncern. 

Upplysningsplikten gäller inte enbart aktieägare i moderbolaget i koncernen. Aktieägare i ett 

dotterbolag kan begära upplysningar på dotterbolagets bolagsstämma rörande förhållandet till 

moderbolaget eller till annat dotterbolag i koncernen. Om bolaget är moderbolag i en koncern 

skall bolagsledningen även lämna upplysningar i fråga om koncernredovisningen och om 

                                                 
86 Johansson S, Bolagsstämma, s. 392.  
87 Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 7:66-7:67. 
88 Rodhe K, Aktiebolagsrätt enligt 1975 års aktiebolagslag, s. 251. 
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dotterföretagens förhållanden. Styrelsen får inte lämna ut upplysningar om det skulle vara till 

skada för bolaget eller koncernen.89 

 

Styrelsens skyldighet att lämna upplysningar på bolagsstämman kan anses enbart gälla att de 

ska ge muntlig information om sådana uppgifter som finns tillgängliga på stämman. Om 

frågan gäller information som inte finns tillgänglig på stämman ska informationen finnas 

tillgänglig skriftligen för samtliga aktieägare inom två veckor efter bolagsstämman och 

skickas till den aktieägare som begärt upplysningen.90 En aktieägare kan välja att meddela 

styrelsen på förhand vilka frågor denne ämnar ställa på bolagsstämman för att säkerställa att 

få svar på sina frågor på bolagsstämman. Styrelsen och VD måste inte svara på frågorna, men 

det skulle skada dess goodwill inför aktieägarna att inte göra det när frågorna meddelats på 

förhand.  

 

Aktieägares frågerätt har ingen begränsning vad gäller hur lång tid en fråga får ta. En 

aktieägare skulle kunna ställa frågor till bolagsledningen under flera timmar på 

bolagsstämman. För att inte en bolagsstämma ska kunna saboteras av en aktieägare och helt 

haverera så måste det gå att införa någon sorts tidsbegränsning för aktieägares fråga. Om en 

aktieägare frågar mycket borde aktieägaren kunna avbrytas och att en viss längsta tid fastställs 

för dennes återstående frågor.91  

 

På bolagsstämman har aktieägare rätt att medföra två biträden enligt 7 kap. 5 § ABL. Personer 

som är biträden behöver inte ha några speciella kvalifikationer eller kunskaper.92 Biträden har 

samma rätt som aktieägare att uttala sig eller ställa frågor på bolagsstämman. Detta innebär att 

i princip vem som helst kan vara biträde och detta kan en aktieägare välja att missbruka 

genom att välja att ta med en person som biträde som kan anses olämplig från bolagets sida.  

 

Man kan hävda att frågerätten ska begränsas till att enbart gälla på ordinarie bolagsstämma 

där årsredovisningen framläggs, men även på en extra bolagsstämma kan frågor komma upp 

om exempelvis tvångslikvidation på grund av kapitalförlust. Det är då viktigt att aktieägarna 

ska få ställa frågor angående bolagets ställning inför att beslut om en tvångslikvidation.93 

                                                 
89 Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 7:67. 
90 9 kap. 12 § ABL 
91 Johansson S, Bolagsstämma, s. 394. 
92 Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 7:17-7:18. 
93 Johansson S, Bolagsstämma, s. 394. 
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På bolagsstämman är det bolagsstämmans ordförande som beslutar om när aktieägares fråga 

kan ställas under stämmans lopp. Om frågan rör ett speciellt ärende så bör frågan komma i 

anslutning till detta ärende. Aktieägare har rätt att få sina frågor behandlade på stämman innan 

punkten om styrelsens eller verkställande direktörs ansvarsfrihet behandlas. 

 

Bolagsstämman kan begära vissa upplysningar från revisorerna, men en enskild aktieägare har 

inte rätt att ställa frågor till revisorn på bolagsstämman. Om revisorn ändå skulle vilja besvara 

en fråga kan detta göras så länge som en upplysning som lämnas inte kan vara till skada för 

bolaget i enlighet med 10 kap. 37 § ABL. 

 

 

7.3 Frågor från majoriteten på bolagsstämman 

 

En aktieägare har en rätt att framställa en fråga men bolagsledningen har stora möjligheter att 

undvika att besvara en enskild aktieägares frågor. En fråga uppstår då om hur stora chanser 

bolagsstämmans majoritet har att få svar från bolagsledningen på framställda frågor.  

 

Bolagsstämmomajoriteten kan ta upp diskussion angående vilket ärende som helst på 

bolagsstämman även om det angivits i kallelsen eller ej. Styrelsen blir tvungen att göra en 

avvägning mellan sin principiella lydnadsplikt mot bolagsstämman och bolagets intressen om 

bolagsstämmans majoritet beslutar att en viss upplysning skall lämnas till stämman.  Om 

samtliga aktieägare i bolaget förenas i en begäran om att viss information som finns 

tillgänglig på stämman skall lämnas ut bortfaller styrelsens skyldighet att vägra utlämna 

uppenbart skadlig information för bolaget. 94   

 

 

7.4 Information utanför stämman 

 

Aktieägare i ett aktiebolag har ingen rätt att kräva styrelsen på upplysningar utanför 

bolagsstämman angående bolaget förutom i bolag med mindre än tio aktieägare. En fråga ur 

                                                 
94 Johansson S, Bolaggstämma, s. 408-410. 
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minoritetens synvinkel är om styrelsen har rätt att lämna information utanför stämman då 

aktieägarna inte är samlade.  

 

I en del bolag är aktieägarmajoriteten representerad i bolagets styrelse och får därigenom ta 

del av information som inte kommer minoritetens aktieägare till del. Aktiebolagsrätten 

innehåller ingen regel som innebär att den information som majoritetsaktieägare får ta del av i 

egenskap av styrelseledamot också måste kommuniceras till minoritetsaktieägare. Frågan blir 

därför mest intressant i ett fåmansbolag i de fall då aktieägarna inte tillhör styrelsen i 

aktiebolaget.95  

                                                 
95 Johansson S, Bolaggstämma, s. 410. 
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8 Styrelsens upplysningsplikt 

 

Styrelsen och VD är skyldiga att lämna upplysningar på bolagsstämman om förhållanden i 

bolaget, som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på 

bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Denna upplysningsplikt begränsas av att 

upplysningar inte får ges om de kan medföra väsentlig skada för bolaget.  

 

Befrielse från informationsplikt vid stämman inträder så snart styrelsen anser att väsentlig 

skada kan drabba bolaget om de begärda uppgifterna kommer ut. Styrelsen skall pröva om 

rekvisitet ”väsentlig skada för bolaget” uppfylls i varje enskilt fall. Förhållandena kan vara 

sådana att styrelsen inte får lämna upplysningar, varigenom bolagets affärshemligheter yppas 

för utomstående eller konkurrerande intressen främjas eller som annars skulle kunna förorsaka 

bolaget väsentlig skada.96 Den enskilde aktieägarens intresse får stå tillbaka för det 

gemensamma bolagsintresset såsom detta tolkas av styrelsen. 

 

Styrelsen är inte skyldig att lämna upplysningar som inte finns tillgängliga vid stämman. En 

aktieägare kan välja att framställa sina frågor till styrelsen i förhand för att undvika att 

styrelsen förhalar ett ärende med hänvisning till att uppgifterna inte finns tillgängliga på 

stämman. Styrelsen har ingen skyldighet att se till att den begärda informationen finns 

tillgänglig på stämman även om den fått in frågor på förhand. Däremot kan styrelsen då anses 

ha en moralisk skyldighet att förbereda svar på i förväg framställda frågor om den kan.97 

 

                                                 
96 Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 7:66 
97 Johansson S, Bolagsstämma, s. 395-397 
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9  Skadliga upplysningar för bolaget – Styrelsens tystnadsplikt 

 

Styrelsen är skyldig att lojalt främja bolagets intressen i sitt handlande för bolaget. Styrelsens 

lojalitetsplikt finns för att förhindra att bolagsledningen handlar i egenintresse. Denna 

lojalitetsplikt medför bl.a. en skyldighet att iaktta tystlåtenhet när det gäller att röja 

angelägenheter och förhållanden som kan vara skadliga för bolaget.98 

 

Styrelsens upplysningsplikt gentemot aktieägare på bolagsstämman gäller enbart uppgifter 

som kan lämnas utan väsentligt förfång för bolaget.99 Om styrelsen anser att en upplysning 

som begärs av en aktieägare skulle kunna skada bolaget och vägrar att lämna den efterfrågade 

upplysningen, då kan aktieägaren begära att informationen ska lämnas till revisorerna.100 

Revisorerna ska avge ett yttrande till styrelsen angående om den begärda upplysningen 

lämnats till revisorerna och om den informationen borde medföra ändringar i 

revisorsberättelsen. Revisorernas yttrande ska finnas tillgängligt för samtliga aktieägare och 

skickas skriftligen till den aktieägare som ställt frågan.101  

 

Reglerna om att styrelsen inte får lämna upplysningar som kan vara skadliga för bolaget 

väcker flera frågor som bör undersökas. För det första uppstår frågan om vem som i slutändan 

har att avgöra om utifall viss information som avslöjas kan leda till att väsentligt förfång 

uppstår för bolaget. För det andra framgår det inte helt tydligt av lagtexten vem som ska ha 

initiativrätten till att informationen i fråga överlämnas till revisorerna. Slutligen kan lagtexten 

i 9 kap. 12 § 3 st. ABL synas innehålla en anomali genom att revisorerna i sitt yttrande ska 

ange om den aktuella informationen lämnats till dem. I de fall styrelsen inte efterkommit 

begäran om att lämna upplysningarna till revisorerna blir den tredje frågan hur revisorerna ska 

få veta att de förväntas avge ett yttrande om de inte själva varit närvarande vid 

bolagsstämman.102  

 

Väsentlighetskravet kan ses uppfyllt i en situation där det anges att ”styrelsen inte får lämna 

upplysningar, varigenom bolagets affärshemligheter skulle yppas för utomstående eller 

                                                 
98 Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 8:7-8:16. 
99 9 kap. 12 § ABL. 
100 9 kap. 12 § ABL. 
101 Johansson S, Bolagsstämma, s. 398. 
102 Johansson S, Bolagsstämma, s. 398 
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konkurrerande intressen främjas eller som annars skulle vara till väsentlig skada för 

bolaget”.103 Enligt lagtexten i 9 kap. 12 § 3 st 1 meningen ABL så är det styrelsen som skall 

avgöra om viss upplysning skulle innebära väsentligt förfång om den lämnas. Om styrelsen 

vägrar lämna upplysningar för att den anser att de är skadlig för bolaget kan aktieägaren 

begära att de ska lämnas till revisorerna. Denna initiativrätt synes enbart tillfalla den aktuelle 

aktieägaren som frågat efter upplysningarna eftersom det ligger i dennes intresse att få dem. 

Det framgår inte  om det åligga varken bolagsstämmans ordförande eller styrelsen någon sorts 

plikt att fråga huruvida aktieägaren i fråga önskar utnyttja denna rättighet eller ej.104  

 

Revisorerna måste inte närvara vid bolagsstämman.105 Om styrelsen väljer att inte 

efterkomma en aktieägares begäran om att lämna upplysningar till revisorerna kan en 

situation uppkomma där revisorerna inte får information om detta om dessa inte har deltagit 

på bolagsstämman. I ett sådant fall blir det aktieägarens uppgift att, kontakta revisorerna och 

upplysa dem om vad som skett så att de kan fullgöra sin plikt och lämna yttrandet. 

Revisorerna torde vid ett sådant skeende granska den hemlighållna informationen extra 

noggrant.106 

 

Bolagsledningen kommer i praktiken att göra en avvägning mellan å ena sidan risken för att 

bolaget skadas och å andra sidan risken för att drabbas av sanktioner för att styrelsen inte 

fullgjort upplysningsplikten och den sammanhängande risken för skadeståndsansvar för 

bolagsledningen enligt 29 kap. 1 § ABL. Om en aktieägare anser att styrelsen underlåtit att 

fullgöra upplysningsplikten kan denne föra talan i domstol och yrka på att de begärda 

upplysningarna lämnas ut.107  

Bolagsledningens upplysningsplikt enligt kap. 7 32-35 §§ och aktieägarens insynsrätt enligt 

kap. 7 36 § ABL kan sanktioneras ytterligare av skadeståndsbestämmelserna i 29 kap. 1 § 

ABL. Om styrelsen underlåter att fullgöra upplysningsplikten och tillmötesgå aktieägare inom 

ramen för insynsrätten kan de bli skadeståndsskyldiga om detta lett till att bolaget eller 

aktieägarna skadats. Då det är svårt att bevisa att bolaget eller aktieägarna skadats av 

underlåtenheten kan denna sanktionsmöjlighet ses om osannolik. Det är även en kostnadsrisk 

att föra talan i allmän domstol mot en bolagsledning. En skadeståndstalan mot en styrelse som 

                                                 
103 Prop. 1975:103 s. 404. 
104 Johansson S, Bolagsstämma, s. 401. 
105 ABL 10 kap. 12 § 2 meningen. 
106 Johansson S, Bolagsstämma, s. 402.  
107 Prop. 1975:103 s. 405. 
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underlåtit att fullgöra upplysningsplikten torde med hänsyn till det anförda ha mycket små 

möjligheter att nå framgång.108 

 

 

 

 

                                                 
108 Nerep E och Samuelsson P, Aktiebolagslagen – en lagkommentar del 1, s. 435. 
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10   Aktieägares frågerätt i andra länder  

 

I Danmark var aktieägarnas frågerätt en nyhet i 1973 års aktieselskabslov. Innan dess ansågs 

aktieägarna ha viss naturlig rätt till information avseende stora redovisningsposter. I Norge 

omfattar upplysningsskyldigheten även förhållanden utanför koncernförhållanden.109 

 

I USA anses att aktieägarnas informationsbehov främst tillgodoses genom en rätt att 

inspektera bolagets bokföring och att frågerätten på bolagsstämman är begränsad.110 

 

I England finns ingen uttalad rätt för aktieägarna att begära upplysningar utan de är hänvisade 

till den information som styrelsen lämnar.111 

 

I Tyskland har aktieägarna en liknande rätt som i norden att kunna begära upplysningar på 

bolagsstämman för att kunna bedöma något ärende på bolagsordningen.112 

 

I Ryssland kan aktieägare till minst tjugofem procent av aktierna få tillgång till vissa 

dokument enligt 91 § ABL RF. I övrigt finns ingen regel som motsvarar frågerätten i 7 kap. 

36 § ABL i svensk rätt. Däremot kan aktieägare till minst två procent av röststarka aktier 

lämna förslag på frågor att ta upp på bolagsstämman. Dessa frågor måste styrelsen ta beslut 

om ifall de ska ingå i kallelsen till bolagsstämman.113 

 

I dansk rätt avvisas tanken på att bolagsstämmomajoriteten skulle kunna beordra styrelsen att 

lämna information. I Norge däremot anses bolagsstämmans majoritet alltid ha rätt att kräva 

svar på framställda frågor. Om upplysningar som tvingats fram av majoriteten på norsk 

bolagsstämma leder till skada för bolaget kan de aktieägare som deltagit i beslutet bli 

skadeståndsskyldiga. 114 

                                                 
109 Johansson S, Bolaggstämma, s. 392. 
110 Johansson S, Bolaggstämma, s. 392. 
111 Johansson S, Bolaggstämma, s. 393. 
112 Johansson S, Bolaggstämma, s. 393. 
113 Nastin P S, Bolagsstämma, förberedelse, kallelse, genomförande, s. 8 
114 Johansson S, Bolaggstämma, s. 409. 
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11   Analys av om omfånget på aktieägares frågerätt är 

tillfredsställande 

 

Minoritetsreglerna ger skydd och rättigheter till minoriteten av aktieägare i ett aktiebolag. Hur 

långt dessa regler ska gå blir en balansgång mellan att ta hänsyn till att risk finns för att dessa 

regler kan missbrukas av antingen minoriteten eller majoriteten. Ett alltför omfattande 

regelverk som är till fördel för minoriteten kan leda till svårigheter för styrelsen att driva 

aktiebolaget effektivt eftersom minoriteten då kan exempelvis förhindra bolagsstämmobeslut. 

Ett alltför undermåligt skydd kan å andra sidan ge majoriteten en sådan makt att de kan 

åsidosätta minoritetens intressen helt. Detta skulle leda till en snedvriden situation där en 

aktieägares inflytande blir så litet i bolaget att aktieinnehavet blir i det närmaste värdelöst och 

detta leder i sin tur till att ingen vill investera i aktierna i bolaget.  

 

En aktieägare kan ha behov av att få viss information om bolagets situation inför att ett beslut 

ska tas på en bolagsstämma. Därför har aktieägarna en frågerätt som ger dem rätt att få 

upplysningar från styrelsen om förhållandet i bolaget som kan påverka bedömningen av ett 

ärende på bolagsstämman eller på bedömningen av bolagets situation. Frågerätten begränsas 

av att upplysningar endast skall meddelas av styrelsen om det kan ske utan väsentlig skada för 

bolaget. Styrelsen har därmed både en upplysningsplikt och en tystnadsplikt som kan komma 

i konflikt med varandra och med aktieägarnas frågerätt.115 

 

Omfånget av aktieägarnas frågerätt anges i 7 kap 32 § 1 st. ABL. Styrelsen och bolagets 

verkställande direktör är skyldiga att besvara frågor som rör förhållanden som kan inverka på 

bedömningen av bolagets ekonomiska situation eller på bedömningen av ärende som finns 

med på dagordningen. Aktieägarnas frågerätt gäller även koncernbolag.116  

 

Frågerätten har två undantag. Det första undantaget gäller om frågan gäller information som 

inte finns tillgänglig på bolagsstämman. I de fall styrelsen inte ger upplysningar med 

hänvisning till brist på tillgänglig information skall den begärda upplysningen finnas 

tillgänglig skriftligen inom två veckor efter bolagsstämman enligt 7 kap. 33 § ABL.117 Denna 

                                                 
115 Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 7:66. 
116 Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 7:66-7:67 
117 Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 7:68. 
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information skall dessutom översändas till den aktieägare som frågade efter sagda upplysning. 

Styrelsen kan på detta sätt undvika att svara direkt på en fråga på bolagsstämman och välja att 

svara på den senare. Aktieägare som har frågor kan därför välja att meddela styrelsen de 

frågor denne ämnar ställa på bolagsstämman på förhand så att styrelsen hinner förbereda sig. 

 

Det andra undantaget som finns i 7 kap. 34 § ABL gäller om den information som begärts kan 

medföra väsentlig skada för bolaget. Det är styrelsens uppgift att pröva om den begärda 

upplysningen kan lämnas på stämman eller om styrelsen anser att den begärda upplysningen 

kan medföra väsentlig skada för bolaget om den lämnas ut. Om frågan har ställts till den 

verkställande direktören så är det ändå styrelsen som ska bestämma om uppgiften kan lämnas 

ut eller ej.118 Här får styrelsen göra en avvägning mellan styrelsens upplysningsplikt gentemot 

aktieägare och dess tystnadsplikt gentemot bolaget.  

 

Styrelsen har i huvudsak fyra möjligheter att fullgöra upplysningsplikten: 

1. Bolagsledningen kan välja att lämna den efterfrågade informationen muntligen eller 

skriftligen under pågående bolagsstämma. 

2. Bolagsledningen kan vägra att lämna ut den begärda informationen med hänvisning 

till att den efterfrågade informationen inte har med bolaget eller med ärende på 

dagordningen att göra. De hänvisar då till att det enligt 7 kap.32 § ABL krävs att de 

begärda upplysningarna ska ha samband med förhållanden som kan inverka på 

bedömningen av bolagets ekonomiska situation eller av ett ärende på dagordningen. 

3. Bolagsledningen kan hänvisa till att de upplysningar som aktieägaren begär inte är 

tillgängliga på bolagsstämman, med hänvisning till 7 kap. 33 § ABL. I de fallen skall 

den begärda upplysningen finnas tillgänglig inom två veckor efter bolagsstämman. 

4. Bolagsledningen kan vägra att lämna ut den begärda informationen med hänvisning 

till kap. 34 § om att informationen kan medföra väsentlig skada för bolaget om den 

lämnas ut. 

 

Styrelsen skall göra avvägningen i varje enskilt fall om rekvisitet väsentlig skada för företaget 

uppfylls om informationen lämnas ut. Styrelsen är inte befriad från upplysningsplikten så fort 

skaderisk av något slag kan åberopas. Om de begärda upplysningarna exempelvis avser 

företagshemligheter och kan främja konkurrerande affärsintressen så kan skaderisken 

                                                 
118 Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 7:69-7:70. 
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bedömas som att det är väsentlig. Styrelsen och den verkställande direktören bör vara 

restriktiva med att lämna ut upplysningar och utreda frågan noga, om de bedömer att 

skaderisk finns för bolaget oavsett om skadan skall bedömas som väsentlig eller ej.  

 

Bolagsledningen kommer i praktiken att göra en avvägning mellan å ena sidan risken för att 

bolaget skadas och å andra sidan risken för att drabbas av sanktioner för att styrelsen inte 

fullgjort upplysningsplikten och den sammanhängande risken för skadeståndsansvar för 

bolagsledningen enligt 29 kap. 1 § ABL. Om en aktieägare anser att styrelsen underlåtit att 

fullgöra upplysningsplikten kan denne föra talan i domstol och yrka på att de begärda 

upplysningarna lämnas ut.119 En skadeståndstalan mot en styrelse som underlåtit att fullgöra 

upplysningsplikten torde ha mycket små möjligheter att nå framgång.120 

 

Det finns goda möjligheter att utöka minoritetens skydd och rättigheter i ett aktieägaravtal 

eller i bolagsordningen men problemet med detta är att de reglerna upphör om avtalet upphör 

eller om bolagsordningen ändras. Ett sätt att förstärka reglerna är att exempelvis införa ett 

hembudsförbehåll121 eller ett samtyckesförbehåll122, där den som köper aktien samtycker till 

att överta överlåtarens plats i avtalet. Det kan skapa en viss trygghet och stabilitet för 

minoritetsaktieägare då de vet vid aktieköpet att avtalade regler inte kommer att kunna ändras.  

 

 

En nackdel med aktieägaravtal är att det är ett avtal mellan de aktieägare som slutit det och 

inte binder bolaget och det gäller inte heller mot tredje man. Detta kan lösas om man inför ett 

samtyckesförbehåll i avtalet, då måste en ny aktieägare samtycka till att ta den gamla 

aktieägarens plats i avtalet om aktieöverlåtelse sker.123 Ett avtal som tagits fram gemensamt 

mellan aktieägare torde kunna fungera bra ur minoritetsaktieägarnas synvinkel. På så sätt kan 

risken för att reglerna missbrukas av såväl majoriteten som minoriteten minskas. Då villkoren 

i avtalet förhandlas fram gemensamt torde inte skyddet för minoriteten bli sämre utan de 

skulle bli ännu mer förtydligade och förbättrade utöver de skydd som finns lagstadgade. Det 

avgörande är här att minoritetsaktieägare förhandlar fram bra och stabila villkor för avtalets 

                                                 
119 Prop. 1975:103 s. 405. 
120 Nerep E och Samuelsson P, Aktiebolagslagen – en lagkommentar del 1, s. 435. 
121 4 kap. 27 § ABL. 
122 4 kap. 8 § ABL. 
123 Sjöman E, Bolagsordningen, aktieägaravtal och minoriteten, Aktiebolagens minoritetsskydd, red Svernlöf C, 
s. 70 f. 
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längd. För att slippa få problem med nya okända aktieägare, som kanske vill ändra 

aktieägaravtalet, kan en hembudsklausul införas i avtalet. 

 

Att reglera minoritetsreglerna i ett aktieägaravtal med ett samtyckesförbehåll och en 

hembudsklausul är en bra lösning för att kunna utöka och förstärka minoritetsaktieägarnas 

skydd och rättigheter. I mindre bolag med färre aktieägare kan det vara ett bra och tänkbart 

alternativ. I större bolag med ett mycket sprutt ägande kan det däremot bli svårt att få alla 

aktieägare att ingå avtalet.  

 

I andra länder finns regler för aktieägares frågerätt och styrelsens upplysningsplikt. I en del 

länder liknar regleringen den som finns i Sverige medan den är mer begränsad i andra länder. 

 

Vid denna analys av om omfattningen av aktieägarnas frågerätt i Sverige är tillfredsställande 

måste hänsyn tas till å ena sidan aktieägarnas intresse av att bli informerade om bolaget och 

dess ekonomiska förhållande och å andra sidan intresset av att skydda bolaget mot väsentlig 

skada framförallt i de fall där efterfrågad information är av karaktären företagshemligheter. 

Att skydda bolaget mot väsentlig skada borde ligga i alla aktieägares intresse, men så är inte 

alltid fallet speciellt i de fall då aktieägare har konkurrerande affärsintressen. Slutsatsen blir 

att så länge det inte står klart att samtliga aktieägare har intresse av att skydda bolaget och står 

bakom kravet på insyn borde inte styrelsens och den verkställande direktörens 

upplysningsplikt vara mer omfattande än det som föreskrivs i 7 kap. 32 § ABL. 

 

I de fall då alla aktieägare är överens om att aktieägarnas frågerätt eller andra minoritetsregler 

borde utvidgas och förstärkas så föreslår jag att detta kan ske i ett aktieägaravtal med 

samtyckesförbehåll och en hembudsklausul.  
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