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Förord 
Tanken från början var att jag inte skulle skriva något förord. Men under arbe-

tets gång med uppsatsen blev det fler och fler som förtjänade ett tack för sin 

hjälp och tackas skall den som tackas bör.  

 

Jag vill härmed rikta tack till; 

 

- Professor Jan Andersson, för mycket god handledning, entusiastiska kom-

mentarer och ständig uppmuntran. 

- Advokat Björn Tude, för hjälp med uppslag till uppsatsen, feedback på mitt 

arbete och kontakt för intervju. 

- Advokat Urban Båvestam, för möjlighet till intervju, ytterligare diskussion 

och bollande om ämnet. 

- Advokat Jesper Grünbaum, för möjlighet till intervju och diskussion. 

- Advokat Marcus Johansson, för möjlighet till intervju och diskussion. 

- Advokat Carl Svernlöv för svar på frågor. 

- Henrik Ytterström på Bolagsverket, Daniel Åstrand på Länsstyrelsen i Stock-

holms län, Anna Hammarson på länsstyrelsen i Västra Götalands län och Nata-

lia Drojjina på länsstyrelsen i Skåne län, för hjälp med att ta fram uppgifter om 

förordnanden. 

- och sist men inte minst min flickvän Teresa som inte bara under arbetet med 

uppsatsen utan under hela utbildningen hjälpt och stöttat mig.  

 

 

 

Täby i januari 2015. 

 

Philip Engström 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vanligtvis när vi investerar vill vi ha maximal avkastning på investeringen vi 

gjort. Ju bättre förutsättningar vi har för att fatta rätt beslut, desto större sanno-

likhet för en högre avkastning. En del i detta är att se till att ha tillgång till så 

mycket information som möjligt för att kunna fatta bästa möjliga beslut. Vi vill 

även ha möjligheten att övervaka att investeringen tillgodogörs och tas om 

hand på rätt sätt. I Sverige när någon investerar i andelar i ett aktiebolag finns 

det flera möjligheter att få insyn i och ta del av information om bolaget, ett av 

de sätten är särskild granskning. Men vad händer om det finns misstankar att 

missbruk av reglerna sker, hur avgör vi då vad som är ett missbruk? Kan det 

även tänkas att det som uppfattas som ett missbruk i själva verket fungerar som 

en viktig del i ett större system? Om det inte föreligger explicita möjligheter att 

lämna bolaget på skäliga villkor efter vi har investerat i ett bolag, men att det 

föreligger implicita möjligheter att göra detta, hur bör lagstiftaren förhålla sig 

till detta om ett sådant vidare minoritetsskydd existerar, trots att det inte expli-

cit framgår att det är syftet med reglerna?   

 

Ämnet särskild granskning är inte bara praktiskt relevant och högaktuellt utan 

även principiellt mycket viktigt. Det är högaktuellt genom att ett utredningsdi-

rektiv har gått ut från Justitiedepartementet där det bland annat framhålls far-

hågor kring missbruk av institutet.1 Det är även aktuellt genom att antalet för-

ordnanden av särskilda granskare ökar mer och mer för varje år. I till exempel 

Stockholms län har antalet förordnanden gått från halvdussinet i mitten på 90-

talet till i snitt över 20 stycken per år de senaste åren.2 Sedan Bolagsverket tog 

över uppgiften att förordna särskilda granskare från länsstyrelserna, har det 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 PM Ju2014/2553/P – Uppdrag att se över reglerna om särskild granskning i aktiebo-
lagslagen. 
2 Uppgifter inhämtade från länsstyrelsen i Stockholm via e-post. 
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från och med den 1 november 2013 till 11 december 2014 förordnats 40 styck-

en särskilda granskare i aktiebolag.3  

 

Ett regelsystem föregås ofta av noga överväganden för att tillförsäkra systemet 

balans. Aktiebolagsreglerna är ett tydligt exempel på detta med ett försök att 

skapa harmoni för att minska transaktionskostnader. Ämnet blir därmed princi-

piellt viktigt om misstankar uppstår kring missbruk av lagregler eller att de inte 

brukas i enlighet med ändamålet. Samtidigt som förslag om ändringar läggs 

fram måste det analyseras om misstankarna förefaller riktiga och vilka impli-

kationer eventuella förändringar får, för att bibehålla balansen i systemet. 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är: 

• att undersöka farhågorna om missbruk av granskningsinstitutet genom 

en analys av granskningsinstitutet och dess funktion samt klargöra vad 

som kan anses innefatta ett missbruk av det i sammanhanget,   

• att analysera om det går att tala om ett missbruk och om det som 

stundom betecknas som missbruk i själva verket är något annat, där det 

senare är en arbetshypotes i uppsatsen, 

• att undersöka i vilken utsträckning så kallat missbruk i sådana fall fö-

rekommer samt  

• slutligen att undersöka varför det i sådana fall förekommer.  

 

Vidare är syftet att analysera om granskningsinstitutet på något sätt kan och 

bör förändras för att missbruk ska kunna förhindras eller förebyggas och hur 

sådana eventuella förändringar ska genomföras och vad som måste beaktas i 

sådana fall. 

1.3 Avgränsning 

En avgränsning har skett och uppsatsen inriktar sig framförallt på missbruks-

frågor av granskningsinstitutet. Anledningen till det är att, mig veterligen, inget 

tidigare har skrivits med fokus på och analys av missbruk av institutet utan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Uppgifter inhämtade från Henrik Ytterström, Bolagsverket via e-post den 11 decem-
ber 2014. 
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endast institutet i stort. Därutöver är ett sådant fokus viktigt med tanke på frå-

gans aktualitet i och med utredningsdirektivet. 

 

En avgränsning har även skett på så sätt att uppsatsen endast behandlar aktie-

bolag, på grund av att särskild granskare i övervägande del förordnas i aktiebo-

lag. Vidare har en avgränsning företagits avseende det empiriska materialet. 

Uppgifter från länsstyrelserna har begränsats till de i Stockholms, Skånes och 

Västra Götalands län, då det i övervägande del är i dessa län särskild granskare 

förordnades. 

1.4 Metod och material 

Den metod som uppsatsen bygger på är att jag med utgångspunkt i de klassiska 

rättskällorna, det vill säga lagstiftning, lagförarbeten, rättspraxis och doktrin,4 

försöker klargöra vad som är gällande rätt, de lege lata, för institutet. En ut-

blick mot utländska rättssystem företas även samt inhämtning av statistik och 

genomförande av intervjuer med, och frågor riktade till, verksamma advokater 

för att få ett vidare perspektiv på institutet. Utifrån detta analyseras om och vad 

som kan utgöra missbruk och undersöks huruvida det rätteligen kan talas om 

något missbruk av reglerna. I uppsatsen används därmed en rättsvetenskaplig 

metod.5 Utefter denna diskussion förs även ett resonemang huruvida institutet 

på något sätt borde regleras annorlunda, de lege ferenda, genom en slutlig ana-

lys kring granskningsinstitutet med påföljande diskussion om eventuella för-

slag till lagändringar.  

 

Rättskällematerialet rörande särskild granskning är relativt knapphändigt. End-

ast ett fåtal paragrafer i aktiebolagslagen (ABL) reglerar institutet och det be-

handlas kortfattat i förarbeten. Få rättsfall berör granskningsinstitutet och ännu 

färre berör missbruk av det. Den enda heltäckande skrift om särskild gransk-

ning är nuvarande justitierådet Stefan Lindskogs monografi Särskild gransk-

ning enligt aktiebolagslagen.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och 
argumentation, 2 u., 2007, s. 37. 
5 Sandgren, C., a.a., s. 39. 
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Med tanke på att utgångspunkten i uppsatsen är att undersöka eventuella miss-

bruksfrågor, har jag för att kunna identifiera och analysera relevanta problem 

kring ett eventuellt missbruk använt mig av ett empiriskt underlag bestående av 

uppgifter från Bolagsverket och länsstyrelserna samt intervjuer med praktiskt 

verksamma advokater med erfarenheter av särskild granskning.  

 

I uppsatsen hänvisas det till statistikuppgifter. Fram till november 2013 var det 

länsstyrelserna som innehade uppgiften att förordna särskild granskare, numer 

är det Bolagsverket som innehar den uppgiften. Hänvisningar kommer således 

ske till både länsstyrelsernas och Bolagsverkets uppgifter kring förordnanden 

av granskare. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen består av 8 kapitel. Den är uppdelad på så sätt att kapitel 2 ger en 

introduktion till granskningsinstitutet genom en kort överblick samt ett klarläg-

gande av syftet bakom det, för att kunna använda det som en del i analysen 

kring eventuella missbruk. Kapitlet innehåller även en historisk genomgång för 

att visa framväxten av institutet som det ser ut idag och eventuell påverkan den 

haft på dagens bestämmelser. Kapitel 3 behandlar regleringen av institutet i 

Sverige samt en utblick mot utländsk rätt för att på så sätt kunna jämföra med 

hur institutet där används och om hur eventuella problem föregåtts eller beiv-

ras. I kapitel 4 förklaras det hur den särskilda granskningen går till och vad den 

ska innehålla. Kapitel 5 fokuserar på en analys av missbruk, vad som kan anses 

utgöra missbruk och förekomsten av eventuella hinder i Sverige och utom-

lands. I kapitel 6 diskuteras granskningsinstitutets funktion och huruvida det 

fyller andra funktioner än de som framgår av lagtexten och lagförarbeten. Detta 

med tanken att om ändringar företas i granskningsinstitutet, måste det analyse-

ras hur det kommer att påverka systemet som är uppbyggt, om det är mer än 

bara granskningsinstitutet som påverkas av sådana ändringar. I kapitel 7 åter-

ges empirin i ett försök att härleda om missbruk förekommer, genom statistik 

samt även kommentarer och erfarenheter från de som arbetar med institutet. 

Kapitel 8 består av en slutanalys av uppsatsen där diskussion förs kring funkt-

ionen av särskild granskning, om det bör företas ändringar i regleringen av 

granskningsinstitutet och vad de i sådana fall särskilt bör beakta.   
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2 Särskild granskning enligt 10 kap. 21-23 §§ ABL – all-

mänt, syfte och historik  

2.1 Granskningsinstitutet – inledning 

Det primära syftet med att äga aktier i ett bolag med många aktieägare är att 

denna investering ska ge avkastning. Det framgår av 3 kap. 3 § ABL att hela 

syftet med verksamheten är att ge vinst till fördelning mellan ägarna. Ett annat 

syfte kan vara att delta i bolagets skötsel och inneha kontroll, framförallt i bo-

lag med få aktieägare. Hur ett bolag ska agera för att nå vinst och avkastning 

eller hur bolaget bör drivas är dock inte självklart och synen hos ägarna kan 

skilja sig åt hur detta bäst uppnås. Den princip som aktiebolagslagen vilar på är 

att bestämmanderätten i bolaget tillkommer den eller dem som har majoriteten 

av rösträtten. Emellertid innehåller lagen ett regelsystem med syfte att skydda 

minoritetsaktieägarna mot maktmissbruk från majoritetens sida.6 Inom detta 

system har minoriteten beretts olika möjligheter att tillvara sina rättigheter, ett 

minoritetsskydd. Bland reglerna som utgör minoritetsskyddet finns det en del 

regler där det fordras en viss storlek på minoritetens aktieinnehav för att reg-

lerna ska bli tillämpliga, till exempel en tiondel av aktiekapitalet.  

 

Bland de olika aktiebolagsreglerna finns det regler med ändamålet att ge ak-

tieägarna kunskap om bolagets ställning och ge möjlighet till insyn i bolaget. 

Några av dessa är bland annat styrelsens skyldighet enligt 7 kap. 10 § ABL att 

lägga fram års- eller koncernredovisning samt revisorns, om en sådan finns, re-

visions- eller koncernrevisionsberättelse. Dessa ska ge en bild av bolagets 

ställning och av vad revisorn funnit i sin granskning av bolagets förvaltning. 

För att ge aktieägarna ytterligare möjligheter till insyn har enligt 7 kap. 32-35 

§§ ABL aktieägarna en frågerätt vid bolagsstämman och styrelsen och VD:n 

upplysningsplikt vid bolagsstämman. Därutöver har aktieägare insynsrätt i ak-

tiebolag med högst tio aktieägare enligt 7 kap. 36 § ABL. Dessutom har mino-

riteten rätt att få minoritetsrevisor utsedd för att delta i revisionen tillsammans 

med övriga revisorer i bolaget. Men dessa regler är inte alltid tillräckliga. Utö-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Prop. 1975:103 s. 139. 
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ver detta finns institutet särskild granskning som också utgör en del av minori-

tetsskyddet i aktiebolagsrätten. Institutet skapar en insynsrätt för minoriteten i 

ett aktiebolag för att de ska ges möjlighet att ta del av all bolagets information i 

en viss angelägenhet.7  

2.2 Syftet och ändamålet med granskningsinstitutet 

I kapitel 10 i ABL finns det regler för dels allmän granskning och dels för sär-

skild granskning. Till skillnad mot den allmänna granskningen, som pågår lö-

pande och har i väsentliga avseenden samma karaktär som revisionen, är sär-

skild granskning att ses som en extraordinär åtgärd avsedd att användas för att 

undersöka mera avgränsade förhållanden än den allmänna granskningen.8 Det 

är även ett viktigt institut för upprätthållandet av minoritetsrättigheterna med 

syftet att skydda mot maktmissbruk av majoriteteten.9 Det kan även tänkas att 

granskningsinstitutet upprätthåller detta minoritetsskydd på ett reellt sätt ge-

nom att implicit fungera som en exitmöjlighet. Detta genom att det i kombinat-

ion med andra minoritetsskyddsregler tillhandahåller en möjlighet för minori-

tetsaktieägare att lämna bolaget på skäliga villkor. Hur det sker och varför det 

är ytterst viktigt kommer att redovisas mer ingående längre fram i uppsatsen.  

 

Särskild granskning kan komma i fråga när det föreligger eller kan misstänkas 

föreligga oegentligheter eller andra missförhållanden i bolaget som bör utredas 

genom en specialundersökning. Då det inte rör sig om en vanlig revision har 

lagstiftaren för att markera detta betecknat förfarandet särskild granskning och 

personen som ska utföra den för särskild granskare och inte för revisor.10 Lind-

skog framhåller att syftet med granskningen fyller två funktioner. Den ena är 

en informationsfunktion genom insynsmöjligheten den ger aktieägarminorite-

ten. Den andra är en kompetensfunktion genom att granskningen tillhandahål-

ler aktieägare den kompetens som behövs för att upptäcka vissa förhållanden 

och kunna sätta in dem i sina rätta sammanhang och dra riktiga slutsatser.11 En 

granskare har således bland annat som uppgift att värdera affärsmässigheten av 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Lindskog, Stefan, Särskild granskning enligt aktiebolagslagen, 3:e u., 2013, s. 17. 
8 Prop. 2004/05:85 s. 328. 
9 Prop. 1975:103 s. 75 och s. 195. 
10 Prop. 1975:103 s. 437. 
11 Lindskog, S., a.a., s. 18. 
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förhållandena som är underkastade granskning.12 Som Båvestam även påpekar 

är särskild granskning oftast den enda möjligheten för minoriteten i bolag med 

fler än tio aktieägare att skaffa sig fördjupad information om bolaget och dess 

verksamhet som går utöver årsredovisningen och revisionen.13 

2.3 Historisk utveckling  

Redan i 1910 års lagen om aktiebolag (1910 års lag) och 1944 års lagen om ak-

tiebolag (1944 års lag) fanns det bestämmelser om minoritetsrevisor med 

funktioner som påminner om dagens särskild granskning. I 73 § första stycket 

1910 års lag fanns en möjlighet för en minoritet utgörande av minst en femte-

del av hela aktiekapitalet att få en minoritetsrevisor utsedd för att med övriga 

revisorer deltaga i granskning av styrelsens förvaltning och bolagets räken-

skaper eller i granskning av vissa räkenskaper.14  

 

I 1944 års lag utvecklades och ändrades reglerna om minoritetsrevisor. Enligt 

109 § behövde minoriteten då endast representera en tiondel av aktiekapitalet 

för att få möjlighet att få revisor utsedd att delta med övriga revisorer i gransk-

ningen av styrelsens och VD:s förvaltning och bolagets räkenskaper, eller fö-

reta granskning av viss åtgärd eller vissa räkenskaper.15 På så sätt förelåg en 

skillnad jämfört med den äldre lagen då det endast krävdes en tiondel av aktie-

kapitalet och att VD:s förvaltning införlivades i paragrafen. Enligt 1944 års lag 

gick det även att avgränsa granskningen till att endast gälla viss åtgärd, så kal-

lat speciellt granskningsuppdrag.16 

 

Syftet med utredningen Förslag till aktiebolagslag m.m. (aktiebolagsutred-

ningen) inför 1975 års ABL (ABL 75) var att lägga fram en så enhetlig nordisk 

aktiebolagslagstiftning som möjligt genom samverkan mellan de nordiska ak-

tiebolagsutredningarna.17 Granskningsinstitutet som det ser ut idag infördes ef-

ter utländska förebilder och genom ett nordiskt lagstiftningssamarbete genom 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Lindskog, S., a.a., s. 18 not 17. 
13 Båvestam, Urban, Särskild granskning – frågor för stämmobehandlingen, Bolags-
stämma, Stockholm Centre for Commercial Law, nr. 21, 2014, s. 41. 
14 SOU 1941:9, s. 465. 
15 Se Prop. 1943:5, s. 53 och Lindskog, S., a.a., s. 20. 
16 Se SOU 1971:15, s. 272 och prop. 1975:103, s. 437.  
17 SOU 1971:15, s. 106. 
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ABL 75.18 Det infördes med avsikten att ersätta möjligheten för minoriteten att 

få minoritetsrevisor utsedd för ett speciellt granskningsuppdrag.19 Det speciella 

granskningsuppdraget för minoritetsrevisor i 109 § 1944 års lag ersattes i ABL 

75 med dagens särskild granskning och bestämmelsen utformades i överens-

stämmelse med gällande finsk och norsk rätt.20  

 

Reglerna har sedan dess mer eller mindre oförändrade förts över till dagens 

ABL och har knappt berörts i senare förarbeten. En utvidgning av möjligheten 

att ta del av granskningsyttrandet företogs i slutet på 90-talet vid ändringar av 

lagen.21 Institutet överfördes sedermera nästan rakt av till ABL då reglerna an-

sågs fylla viktiga funktioner och stå väl i samklang med den internationella ut-

vecklingen samt då det i en rapport från den av EG-kommissionen tillsatta 

Wintergruppen förordades EU-rättsliga bestämmelser om ”special investigat-

ion rights”.22  

2.4 Sammanfattning 

Av det sammantagna kan konstateras att syftet med institutet är att, så att säga, 

jämna ut spelplanen mellan majoriteten och minoriteten. Som en viktig del av 

minoritetsskyddet är det således minoriteten som är skyddsobjektet. Gransk-

ningsinstitutet ska ge minoriteten en vidare och mer direkt möjlighet än revis-

ionen och den allmänna granskningen att få bolagets verksamhet och bolags-

ledningen och dess förehavanden undersökta och utvärderade. Det är således 

en möjlighet att få till mer djupgående bedömningar av bolagets ställning och 

diverse åtgärder som företagits i bolaget, än den informationen aktieägarna oft-

ast får av års- eller koncernredovisning och revisionsberättelsen. Detta är på så 

sätt en möjlighet att upprätthålla minoritetsskyddet i stort, genom möjligheten 

att få information kring hur bolaget sköts och om det till exempel förekommer 

missbruk från majoritetens sida. Även frågan om att bevilja ansvarsfrihet eller 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Lindskog, S., a.a., s. 20. 
19 Nerep, Erik & Samuelsson, Per, Aktiebolagslagen – En djup kommentar Uppdate-
ring 2013:1, 10.21.1. 
20 SOU 1971:15 s. 272. 
21 Se prop. 1997/98:99 s. 185. 
22 Se prop. 2004/05:85 s. 328. Reglerna införlivades i 10 kap. istället för 11 kap., samt 
delades upp i tre paragrafer istället för som tidigare två. 
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gå vidare med en skadeståndstalan kan bli svår att utföra utan den information-

en minoriteten erhåller genom en särskild granskning.  

 

Granskningen utgör även ett viktigt komplement till aktieägares frågerätt och 

styrelsens och VD:s upplysningsplikt vid bolagsstämman i 7 kap. 32-35 §§ 

ABL samt ger möjligheten till insyn när det finns fler än tio aktieägare. Detta 

på så sätt eftersom att en års- eller koncernredovisning läggs fram av styrelsen 

som är vald av majoriteten på bolagsstämman, revisionsberättelsen av revisorn 

som är vald av majoriteten på bolagsstämman och möjligheten styrelsen och 

VD:n har att hänvisa till att upplysningar kan vara skadliga för bolaget i sam-

band med upplysningsplikten. Därav utgör granskningsinstitutet ett medel som 

kan användas utan ett allt för stort inflytande och påverkan från majoriteten. 

Det är således ett viktigt instrument inom minoritetsskyddet genom att ge mi-

noriteten möjligheten att väga upp för den informationsdiskrepans som kan fö-

religga mellan majoritet och minoritet, när majoriteten kan utse styrelse och 

revisor och på så sätt ha stort inflytande över driften av bolaget och rapporte-

ringen av verksamheten.  

 

Det kan även konstateras att det är inte endast förarbetena till de nu gällande 

bestämmelserna som är av betydelse vid tolkning av institutet. Med tanke på 

institutets historiska utveckling och den särskilda granskningens likheter med 

möjligheten att få minoritetsrevisor utsedd med ett speciellt granskningsupp-

drag i 1910 års lag och 1944 års lag, är uttalandena i förarbetena kring detta 

även av betydelse vid tolkningen av granskningsinstitutet.  
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3 Regleringen av institutet 
Bestämmelserna om särskild granskning återfinns i 10 kap. 21-23 §§ i ABL. 

Det i förarbetena angivna syftet med granskningsinstitutet har inte kommit till 

uttryck i lagen.23 Även bestämmelserna om allmän granskning och lekmanna-

revisor i 10 kap. ABL är av viss betydelse för den särskilda granskningen. Det 

är endast dessa tre paragrafer som reglerar granskningen i sig, men det finns 

andra regler som är tillämpliga på den särskilda granskaren, till exempel skade-

ståndsskyldigheten i 29 kap. 2 § ABL.  

3.1 10 kap. 21 § - Granskningsförslaget 

I 10 kap. 21 § ABL stadgas att en aktieägare kan väcka förslag om granskning 

genom särskild granskare. En sådan granskning kan avse bolagets förvaltning 

och räkenskaper under en viss förfluten tid, eller vissa åtgärder eller förhållan-

den i bolaget. I förslaget om särskild granskning ska det anges vad granskning-

en ämnar att avse.24 Detta kallas för granskningstemat och det ska hålla sig 

inom de ovan nämnda ramarna i paragrafen.25 Granskningstemat och frågor 

kring tillåtligheten av det redogörs mer ingående för i senare kapitel.   

3.2 10 kap. 22 § första stycket - Framställan och röstning  

Ett förslag om särskild granskning genom särskild granskare enligt 10 kap. 21 

§ ABL ska enligt 10 kap. 22 § första stycket ABL framställas på ordinarie bo-

lagsstämma eller på den bolagsstämma där ärendet enligt kallelsen till bolags-

stämman ska behandlas. Det är således tillräckligt att en aktieägare under den 

ordinarie bolagsstämman initierar och väcker förslaget att särskild granskning 

ska utföras, utan hinder av att något förhandsyrkande inte framställts enligt 7 

kap. 16 § ABL och ärendet därför inte finns med i kallelsen eller på föredrag-

ningslistan.26 

 

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

eller till minst en tredjedel av de aktier som är företrädda vid bolagsstämman, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Se Johansson, Svante, Bolagsstämma, 1990, s. 380. 
24 Se SOU 1971:15 s. 272 och prop. 1975:103 s. 437.  
25 Lindskog, S., a.a., s. 25. 
26 Se Nerep, E. & Samuelsson, P., a.a., 10.22.1 och Lindskog, S., a.a., s. 45. 
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är det minoritetskvalificerat.27 Om kravet på antalet aktier uppfylls ska Bolags-

verket, på begäran av en aktieägare, utse en eller flera särskilda granskare. Bo-

lagsverket ska även ge bolagets styrelse tillfälle att yttra sig innan någon sär-

skild granskare utses.  

3.3 10 kap. 22 § andra stycket - Hänvisningsbestämmelser  

I 10 kap. 22 § andra stycket ABL hänvisas till olika bestämmelser i ABL som 

ska tillämpas på den särskilde granskaren, bland annat flertalet gällande för 

lekmannarevisorn, som i sin tur är likalydandes de för den ordinarie revisorn. 

Det rör sig om styrelsens och VD:s skyldigheter i 10 kap. 7 § att ge den sär-

skilde granskaren tillfälle att genomföra granskningen i den omfattning 

granskaren anser vara nödvändig samt ge de upplysningar och den hjälp 

granskaren begär. Samma obehörighetsgrunder i 10 kap. 9 § och jävsregler i 10 

kap. 10-11 §§ som för lekmannarevisorn. Samma rätt och skyldighet som en 

lekmannarevisor att närvara vid bolagsstämma i 10 kap. 15 § och dennes tyst-

nadsplikt i 10 kap. 16 §. Upplysningsplikten som tillkommer lekmannarevisorn 

gentemot bolagsstämman och revisor m.fl. i 10 kap. 17-18 §§. Slutligen stad-

gas att ett registrerat revisionsbolag får utses som särskild granskare i enlighet 

med 9 kap. 19 § ABL. 

3.4 10 kap. 23 § - Granskningsyttrandet 

Slutligen stadgas i 10 kap. 23 § att den särskilde granskaren ska avge ett ytt-

rande över sin granskning. Yttrandet ska hållas tillgängligt för aktieägarna hos 

bolaget och genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare 

som begär det. Det ska även läggas fram på en bolagsstämma. Den som inte är 

aktieägare längre men som var upptagen i röstlängden för den bolagsstämma 

där frågan om särskild granskare behandlades har samma rätt att ta del av ytt-

randet. 

3.5 Oreglerade bestämmelser 

En av de bestämmelser som rör granskningen och granskaren som inte är lag-

reglerad är bestämmelserna kring arvodet. Enligt förarbetena har en granskare 

samma rätt till arvode som revisor28 och ersättningen ska utges av bolaget.29 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Lindskog, S., a.a., s. 51. 
28 SOU 1971:15 s. 273 och prop. 1975:103 s. 439.  
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Ersättningen ska vara skälig för det arbete som utförts i enlighet med uppdra-

get.30 Lindskog påpekar att det inte är helt lätt att bestämma vad som är skälig 

ersättning, utan ersättningen får förutsättas bli bestämd utifrån de grunder som 

tillämpas bland revisorer då granskaren är revisor och utifrån de normer som 

gäller för advokater om granskaren är advokat.31 Att ersättningen ska utges av 

bolaget innebär således att funktionen som minoritetsskydd vilket institutet är 

till för upprätthålls. Hade minoriteten själva behövt stå för arvodet till granska-

ren hade institutet tappat en stor del av sin udd med tanke på de kostnader en 

granskning kan uppgå till med den juridiska och finansiella expertis som kan 

komma att behövas. Arvodesdelen kan även spela en viktig roll i andra typer 

av funktioner som institutet kan fylla, vilket kommer att redogöras för senare i 

uppsatsen. 

3.6 Utländsk rätt 

Som nämndes tidigare tillkom reglerna om särskild granskning genom det nor-

diska lagstiftningssamarbete som ledde fram till ABL 75. Det innebär att i de 

danska, finska och norska aktiebolagslagarna finns det bestämmelser om sär-

skild granskning som i allt väsentligt svarar mot vad som numera föreskrivs i 

ABL.32 En av de skillnader som föreligger kring ländernas bestämmelser är 

vem som prövar tillåtligheten av granskningstemat. Bolagsverket, som är den i 

Sverige som förordnar den särskilde granskaren, prövar inte tillåtligheten av 

granskningstemat. Medan i Danmark, Norge och Finland gäller att den myn-

dighet som utser granskaren är den som ska pröva granskningstemat.33  

 

Lagstiftningssamarbetet som ledde fram till att i stort sett likalydande aktiebo-

lagslagar föreslogs innehöll trots detta vissa skillnader. Granskningsinstitutet 

och det samnordiska ursprungsförslaget hölls fast vid i större utsträckning i 

Danmark, Norge och Finland jämfört med i Sverige. Alla fyra länderna har er-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 SOU 1971:15 s. 273.  
30 Se Lindskog, S., a.a., s. 137 och Nerep, E. & Samuelsson, P., a.a., 10:23.5 
31 Lindskog, S., a.a., s. 137. 
32 Lindskog, S., a.a., s. 20.  
33 Lindskog, S., a.a., s. 20 f. 
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satt den lag som infördes efter det nordiska lagstiftningssamarbetet, dock har 

reglerna om granskning i stort sett förts över oförändrade till de nya lagarna.34 

3.6.1 Dansk rätt 

I den danska rätten återfinns bestämmelserna om granskning i § 150-152 i lov 

om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven). I § 150 första stycket stadgas att 

en aktieägare kan på ordinarie bolagsstämma eller på bolagsstämma där ämnet 

finns med på dagordningen, framställa förslag om en granskning av bolagets 

stiftelse eller av närmare angivna förhållanden rörande bolagets förvaltning el-

ler av vissa räkenskaper. Här har även införts att om förslaget antas med enkel 

majoritet väljer bolagsstämman en eller flera granskare. I det andra stycket fö-

religger en viktig skillnad mot de svenska bestämmelserna. Om förslaget inte 

antas, men det emellertid uppnår stöd av aktieägare som representerar 25 pro-

cent av aktiekapitalet, kan en aktieägare senast fyra veckor efter stämmans hål-

lande begära att skifteretten förordnar en granskningsman. Häri ligger den 

skillnaden att det krävs 25 procent av aktiekapitalet till skillnad mot tio procent 

i Sverige. Detta är även en skillnad i dansk rätt mot de andra reglerna kring 

minoritetsrättigheter där, som Gomard uttrycker det, minoritetsprocenten är tio. 

Anledningen till skillnaden är att Folketinget hyste en rädsla för att en minori-

tet ville missbruka granskningsinstitutet till att skaffa sig interna upplysningar 

till ovidkommande ändamål.35 Det återfinns ytterligare en skillnad i det andra 

stycket, där det stadgas att skifteretten ska bifalla en begäran om granskning 

endast om den finner den tillräckligt grundad.  

 

1 § 151 stadgas granskarens upplysningsrätt där han har rätt att av ledningen, i 

både moder- och dotterbolag, kräva de upplysningar han anser är av betydelse 

för bedömningen av bolaget. Granskaren ska sedan i enlighet med § 152 avge 

en skriftlig rapport till bolagsstämman och han är även berättigad till vederlag 

av bolaget. Är det skifteretten som utsett granskaren fastställs vederlaget av 

denna. Granskningsrapporten ska senast åtta dagar innan bolagsstämman göras 

tillgänglig för aktieägarna.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Lindskog, S., a.a., s. 21.  
35 Gomard, Bernhard, Aktieselskaber & anpartsselskaber, 5u., 2006, s. 396. 
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3.6.2 Norsk rätt 

I den norska rätten återfinns bestämmelserna om granskning i § 5-25 - § 5-28 i 

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven). Lagen är anpassad för bolag med få ägare 

och aksjeselskaper kan inte börsnoteras, till skillnad från allmennaksjeselskap-

er som regleras i Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) som gäl-

ler för bolag med många aktieägare och som kan börsnoteras. Regler om 

granskning fanns med i utkastet till allmennaksjeloven.36 Sådana regler finns 

dock ej med i den nu gällande allmennaksjeloven. 

 

Till att börja med ska enligt § 5-25 aktieägare även här framföra förslag om 

granskning av bolagets stiftelse, förvaltning eller närmare angivna förhållanden 

av förvaltning eller räkenskaperna. Detta ska ske på antingen en ordinarie bo-

lagsstämma eller en bolagsstämma där det framgår av kallelsen att fråga om 

granskning ska behandlas. Om förslaget biträds av aktieägare som innehar 

minst en tiondel av aktiekapitalet som är representerat på stämman, kan envar 

aktieägare inom en månad kräva att tingretten beslutar om granskning. Det fö-

religger således en skillnad i krav jämfört med de svenska reglerna, här gäller 

en tiondel av aktiekapitalet representerat på stämman, inte av hela aktiekapi-

talet. Även i den norska rätten ska en prövning företas av granskningstemat, till 

skillnad från i Sverige, då tingretten enligt § 5-26 (1) ska besluta om gransk-

ning om den finner att granskningen har ”saklig grunn”. I § 5-26 (4) stadgas att 

kostnaderna för granskningen ska ersättas av bolaget och att tingretten be-

stämmer storleken på ersättningen.  

 

Vidare är det stadgat i § 5-27 (1)-(4) om granskarens rätt till upplysningar, 

vilka överensstämmer till stor del med de svenska bestämmelserna. Avslut-

ningsvis stadgas det i § 5-28 att granskaren ska till tingretten avge en ”beret-

ning”. Detta i likhet med granskningsyttrandet varom det stadgas i 10 kap. 23 § 

ABL. Tingretten kallar sedan till bolagsstämma för behandling av 

”granskingsberetningen”. Denna ska skickas senast en vecka innan mötet till 

alla aktieägare med känd adress.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 NOU 1996:3, s. 459. 
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3.6.3 Finsk rätt 

I den finska rätten återfinns bestämmelserna om granskning i 7 kap. 7-10 §§ i 

den finska aktiebolagslagen (FABL). I 7 § stadgas reglerna kring beslut om 

särskild granskning, av första stycket framgår att en aktieägare kan hos region-

förvaltningsverket ansöka om särskild granskning av bolagets förvaltning och 

bokföring under viss förfluten tid eller om särskild granskning av vissa åtgär-

der eller omständigheter. En förutsättning är enligt andra stycket att förslaget 

har behandlats på ordinarie bolagsstämma eller på den bolagsstämma där ären-

det enligt stämmokallelsen ska behandlas. En förutsättning för ansökan enligt 

första stycket är att aktieägare med minst en tiondel av alla aktier eller med en 

tredjedel av de vid stämman företrädda aktierna har biträtt förslaget. Enligt 

tredje stycket ska regionförvaltningsverket höra bolagets styrelse och om 

granskningen enligt ansökan gäller en viss persons åtgärder även denna person. 

Ansökan ska bifallas om det anses föreligga vägande skäl för granskningen. 

Däri ligger två skillnader mot den svenska regleringen, att regionförvaltnings-

verket ska avgöra om det anses föreligga vägande skäl samt att en enskild per-

son ska höras av verket om granskningen gäller dennes åtgärder. 

 

I 8 § regleras att en särskild granskare ska vara en fysisk person eller en revis-

ionssammanslutning och ska besitta den ekonomiska och juridiska sakkunskap 

och erfarenhet som granskningens art och omfattning förutsätter. Av 9 § fram-

går att ett yttrande över den särskilda granskningen ska inges till bolagsstäm-

man. Detta ska minst i en veckas tid hållas tillgängligt på bolagets huvudkontor 

eller utan dröjsmål skickas till de aktieägare som ber om det. Enligt 10 § har en 

särskild granskare rätt till ett arvode av bolaget och bolaget svarar även för de 

övriga kostnaderna för granskningen. Dock kan en domstol av särskilda skäl 

ålägga en aktieägare som ansökt om särskild granskning att helt eller delvis er-

sätta bolaget för granskningskostnaderna. Även detta är en skillnad mot den 

svenska lagstiftningen där arvode och kostnader för granskningen inte är 

lagstadgad samt att en enskild aktieägare kan åläggas att ersätta bolaget för 

kostnader för granskningen.   
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3.6.4 Engelsk rätt 

I den engelska rätten finns det en motsvarighet av granskningsinstitutet i form 

av investigation by inspectors.37 Enligt den danske professorn Bernhard Go-

mard är denna ”inspection” en förebild för granskningsinstitutet.38 Det är De-

partment for Business, Innovation and Skills (BIS) som är ansvariga för bo-

lagsutredningar. En sådan granskning av ”inspectors” är en mycket allvarlig 

händelse som kan pågå i flera år. Förordnandena tillkännages offentligt och re-

sultatet av granskningen är ofta en publicerad rapport.39 Investigation by in-

spectors är reglerat i section 431 och section 432 i the Companies act 1985. I 

enlighet med antingen section 431 eller section 432 får The Secretary of State 

for Trade and Industry lov att tillsätta en eller flera granskare för att undersöka 

ett bolags affärer och rapportera därom.  

 

Enligt section 431 (1-2) kan en eller flera granskare utses att granska och rap-

portera om ett bolags affärer efter ansökan antingen från bolaget självt, eller av 

ett tillräckligt antal av bolagets aktieägare. Det tillräckliga antalet aktieägare är 

antingen 200 eller fler eller aktieägare som äger minst tio procent av aktiekapi-

talet. Enligt section 431 (3) måste ansökan stödjas av de bevis the Secretary of 

State kan komma att kräva, med anledningen att de sökande måste visa att de 

har en ”[…] good reason for requiring the investigation […]”. Om en under-

sökning kommer till stånd kan de sökande bli skyldiga att betala för gransk-

ningen och därför kan the Secretary of State kräva de sökande att ställa säker-

het för upp till £5,000. Dock är en inspection enligt section 431 ovanlig, tro-

ligtvis har ingen sådan skett sedan 1990. Detta beroende på säkerheten på 

£5000 som krävs samt att bevisningen som visar att de sökande har god anled-

ning för sin ansökan ofta innebär att den bevisningen räcker för att the Secre-

tary of State kan initiera en granskning självt i enlighet med section 432 (2).40 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Se Davies, Paul L och Worthington, Sarah, Gower and Davies’ Principles of Mo-
dern Company Law, 9:e u., 2012, s. 673, Mayson, Stephen, French, Derek och Ryan, 
Christopher, Company Law, 30 u., 2013, 18.8.1 och 18.8.3 samt Pennington, Robert, 
Pennington’s Company Law, 8 u., 2001, s. 839 ff. 
38 Gomard, B., a.a., s. 393.  
39 Mayson, S., m fl, a.a., 18.8.1 
40 Davies, P., och Worthington, S., a.a., s. 673 f. 



! ))!

Enligt section 432 (2) finns ytterligare fyra tillfällen då the Secretary of State 

kan utse granskare om det föreligger omständigheter som antyder (a) att bola-

gets affärer är eller har företagits med avsikten att bedra sina borgenärer, (b) 

om någon faktisk eller föreslagen handling eller underlåtenhet är eller skulle 

vara skadlig, (c) att det förekommit oegentligheter från bolagsledningens sida 

mot bolaget eller dess medlemmar, eller (d) bolagets medlemmar inte fått all 

information om bolagets affärer de rimligen kan förvänta sig.  

 

The Secretary of State kan också bli tvungna enligt section 432 (1) att utse en 

eller flera granskare om domstol enligt anvisning förklarar att ett bolags affärer 

bör undersökas.   

3.7 Sammanfattning 

Det kan konstateras att regleringen av granskningsinstitutet inte är uttömmande 

utan endast de objektiva rekvisiten kring granskningen är stadgat i paragrafer-

na, vad som krävs och hur man går till väga för att få till stånd en granskning. 

Det finns helt klart en del viktiga skillnader mellan den svenska rätten och våra 

nordiska grannländers och även den engelska. Först och främst att den ansva-

riga institutionen i Danmark, Norge och Finland ska avgöra om det föreligger 

saklig eller rimlig grund för en särskild granskning samt i England där the 

Secretary of State kan begära bevis på att det finns en välgrundad anledning till 

granskning. Vidare är den danska regleringen med sitt krav på 25 procent av 

aktiekapitalet för att få till stånd en granskning vilken som sagt uteslutande är 

till för att förhindra eventuella missbrukssituationer. I England och Finland kan 

även aktieägarna som ansöker om granskning själva antingen få ställa säkerhet 

eller i efterhand ersätta bolaget för dess kostnader. Detta säkerligen som ett 

medel att aktieägare inte ska initiera ogenomtänkta granskningar eller sådana 

som saknar reellt syfte över huvud taget. Kostnadsaspekten av granskningen 

innefattande av både ersättningen som ska utges av bolaget till granskaren samt 

de resurser och hjälp bolaget måste tillhandahålla spelar utan tvekan en viktig 

roll vilket även kommer belysas i senare kapitel. 



! )*!

4  Granskningen – från förslag till yttrande 

4.1 Förslag om granskning genom särskild granskare 

Den allra första punkten av granskningen är granskningsförslaget och det ska 

som sagt innehålla ett granskningstema. Av 10 kap. 21 § ABL framgår att 

granskningen ska avse bolagets förvaltning och räkenskaper under en viss tid 

eller vissa åtgärder i bolaget. Således kan granskningstemat innefatta något av 

dessa eller en kombination av dessa är även möjligt. Till exempel granskning 

av bolagets förvaltning och räkenskaper under ett eller flera räkenskapsår, in-

nefattande att vissa särskilt omnämnda åtgärder ska utredas, såsom vissa för-

värv eller försäljningar, transaktioner med vissa närstående eller liknande.41 

Vad ryms då inom de två olika delarna som kan utgöra ett granskningstema? 

4.1.1 Förvaltningsgranskning 

Den första delen av 10 kap. 21 §, granskning av bolagets förvaltning och rä-

kenskaper under viss förfluten tid, benämns av Lindskog som förvaltnings-

granskning och det innebär i princip en förnyad revision.42 Förvaltnings-

granskning ska avse förfluten tid, en granskare kan således inte förordnas för 

att ge minoriteten en löpande insyn, vilket innebär tiden fram till förslaget om 

granskning framställs.43 Denna tidpunkt har dock i praxis vid ett antal tillfällen 

ansetts utgöra tiden fram till och med dagen för länsstyrelsens beslut.44 Som 

notis kan göras att ett motsvarande krav på förfluten tid inte ställs upp i den 

danska eller norska aktiebolagslagen.45  

 

En granskning torde dock inte kunna avse förhållanden som ligger allt för långt 

tillbaka i tiden, Lindskog anser att en begränsning får ske med ledning av in-

tresseprincipen.46 Vad gäller frågan om styrelsens och VD:s ansvar bör gransk-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Båvestam, Urban, a.a., s. 47. 
42 Lindskog, S., a.a., s. 30.  
43 Se Lindskog, S., a.a., s. 30 och Andersson, Sten, Johansson, Svante och Skog, Rolf, 
Aktiebolagslagen: en kommentar Del I, kap. 1-10, med supplement 8, 2013, 10:21.2. 
44 Se Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2002-07-11, Dnr 205-30263-02, Länsstyrelsen 
i Stockholms läns beslut 2003-10-02, Dnr 2052-03-75402 och Kammarrätten i Göte-
borgs dom 2006-10-01, Mål nr 6991-05. 
45 Lindskog, S., a.a., s. 30 not 51.  
46 Vad denna innebär redogörs för nedan. 
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ningen avse förvaltning under den tid för vilken ansvarsfrihet ännu inte bevil-

jats. Dock med ledning av 29 kap. 11 § första stycket ABL bör granskning 

även kunna ske av åtgärder som omfattas av ansvarsbefrielse, detta då beviljad 

ansvarsfrihet inte är absolut. Enligt bestämmelsen får en skadeståndstalan föras 

mot styrelseledamot eller VD utan hinder av beviljad ansvarsfrihet om det i 

årsredovisningen eller revisionsberättelsen eller på annat sätt inte har lämnats i 

väsentliga hänseenden riktiga och fullständiga uppgifter till bolagsstämman om 

det beslut eller den åtgärd som talan grundas på. Lindskog menar att sådan 

granskning kan ske under förutsättning att det åtminstone finns ett påstående 

om att felaktiga eller ofullständiga uppgifter har lämnats i relevanta hänseen-

den. Johansson verkar dock inte ställa upp något sådant krav, hänvisning sker 

till två RÅ-avgöranden där särskild granskare förordnats för tid där ansvarsfri-

het beviljats utan att något krav ställdes upp kring påståendet att felaktiga upp-

gifter lämnats.47 En yttersta gräns enligt Lindskog bör bestämmas med ut-

gångspunkt i preskriptionsreglerna.48 I praxis har dock längre tidsperioder god-

tagits, Länsstyrelsen i Skåne län förordnade en särskild granskare år 2010 att 

granska förvaltningen och räkenskaperna i det aktuella bolaget under perioden 

1998-2002, nästan 13 år tillbaka i tiden.49 

4.1.2 Granskning av åtgärder eller förhållanden 

Den andra delen som ett granskningstema får avse är vissa åtgärder eller för-

hållanden i bolaget. Vad avses då för åtgärder eller förhållanden? Även här gäl-

ler att det ska vara tal om åtgärder och förhållanden som har inträffat, inte 

framtida.50 Varje åtgärd som företagits i och för bolaget av styrelsen, VD eller 

någon anställd samt varje förhållande som legat till grund för eller borde på-

verkat förvaltningen i bolaget kan utgöra ett granskningstema.51 Vidare kan åt-

gärder som inte företagits, men som borde ha företagits, granskas. Granskning-

en ska då innehålla varje förhållande som legat till grund för att åtgärden inte 

företogs eller som kan åberopas till försvar för det samt varje förhållande som 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Se Lindskog, S., a.a., s. 31 f och Johansson, S., a.a., s. 379 ff.  
48 Lindskog, S., a.a., s. 30.  
49 Se Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2010-08-09 Dnr 205-9331-10. 
50 Lindskog, S., a.a., s. 33.  
51 Se Lindskog, S., a.a., s. 33 ff och Andersson, S. m.fl., a.a.,10:21.2.  
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motiverar att en åtgärd borde vidtagits.52 Granskning bör även kunna ske för att 

utreda om ett otillåtet eller otillbörligt informationsutnyttjande skett. Lindskog 

tar som exempel en styrelseledamot som utnyttjat förtrolig information denne 

erhållit om bolaget i sitt uppdrag, för att göra förmånliga affärer i bolagets ak-

tier.53 Om en viss standard har iakttagits kan även det utgöra ett gransknings-

tema, som då ska innehålla ett fastställande av sakförhållanden och sedan en 

jämförelse av vad som därvid kunnat konstaterats och en viss normerande 

standard.54 

4.2 Granskningstemat 

Granskningstemat är en av de viktigaste aspekterna rörande särskild gransk-

ning, då granskningstemat ställer upp ramen för hela granskningsuppdraget. 

Som framgår av vad som sagts i avsnitt 4.1 ovan kan granskningstemat avse 

förhållanden långt bakåt i tiden samt att en mängd olika åtgärder eller förhål-

landen kan godtas som granskningstema. Det krävs dock inte någon vidare 

precisering av granskningstemat,55 med tanke på att eventuella missförhållan-

den eller oegentligheter kan tänkas uppkomma först i och med granskningen, 

och det är misstankarna, inte kunskapen, om dessa som föranleder en begäran 

om granskning. Enligt förarbetena kan det inte ställas krav på en alltför detalje-

rad beskrivning av vilka åtgärder eller förhållanden som avses, utan det är till-

räckligt med en viss allmän beskrivning av åtgärderna eller förhållandena.56 

Det innebär att samtliga aspekter av bolagsverksamheten kan göras till föremål 

för granskning.57 

 

Dock för Lindskog fram uppfattningen att det bör gälla vissa begränsningar för 

vad som kan bli föremål för granskning. Lindskog benämner detta intresseprin-

cipen, vilken innebär att ett tillåtet granskningstema bör sättas med utgångs-

punkt i vad en aktieägare typiskt sett har ett befogat intresse av att erhålla in-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Lindskog, S., a.a., s. 35.  
53 Lindskog, S., a.a., s. 36.  
54 Lindskog, S., a.a., s. 37.  
55 Se Lindskog, S., a.a., s. 26, Johansson, S., a.a., s. 377 och Nerep, E. & Samuelsson, 
P., a.a., 10:21.3.  
56 SOU 1971:15, s. 272 & Prop. 1975:103 s 437. 
57 Nerep, E. & Samuelsson, P., a.a., 10:21.3. 
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formation om.58 Av intresseprincipen följer därmed att om aktieägarna getts in-

formation som rimligen inte kan ifrågasättas, bör granskning inte tillåtas.59 Bå-

vestam jämför intresseprincipen med att avsikten med granskningsinstitutet 

måste vara att granskningen åtminstone potentiellt ska kunna leda till att skade-

ståndsansvar kan utkrävas, att beslut eller vidtagna rättshandlingar kan förkla-

ras olagliga eller ogiltiga eller att andra rättsliga konsekvenser kan följa.60  

 

Nerep och Samuelsson håller dock inte riktigt med Lindskog om att det går att 

föra en tillåtlighetsdiskussion utan att avgöra vem som är rättighets- respektive 

pliktsubjekt. De framhåller att bolagsstämman inte kan vägra beslut om visst 

granskningstema om pluralitetskraven är uppfyllda och således kan ingen dis-

kussion om granskningstemats tillåtlighet föras i samband med stämmans be-

slutsfattande.61 Johansson menar att om ett granskningsförslag av viss omfatt-

ning väckts och antagits av en minoritet av föreskriven storlek torde, numera 

Bolagsverket, vad avser granskningens omfattning, inom de av lagen upp-

ställda ramarna vara bunden av det antagna förslaget.62 Detta förefaller även 

följa lagstiftarens mening som den uttryckts i förarbetena. Det framgår av för-

arbetena till ABL 75 att det inte ansågs lämpligt att det ska ankomma på läns-

styrelsen att avgöra om en begäran om särskild granskning är grundad eller 

inte. En sådan prövningsrätt förelåg enligt gällande lag inte för länsstyrelsen, ej 

heller enligt bestämmelserna om utseendet av minoritetsrevisor. Det enda kra-

vet för att granskning skulle komma till stånd var att det biträtts av minoriteten 

med föreskriven storlek och en framställan sedan företogs hos länsstyrelsen.63 

 

Lindskog menar dock inte att det är bolagsstämman eller Bolagsverket som det 

ankommer på att avgöra tillåtligheten av granskningstemat, utan att detta an-

kommer på den särskilde granskaren och att det blir dennes första uppgift. 

Lindskog påpekar dock själv att det saknas stöd i både lagtext och förarbeten 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 Lindskog, S., a.a., s. 26. 
59 Lindskog, S., a.a., s. 29. 
60 Båvestam, U., a.a., s. 47. 
61 Nerep, E. & Samuelsson, P., a.a., 10:21.3 
62 Johansson, S., a.a., s. 378. 
63 Prop. 1975:103, s. 438. 
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för den uppfattningen.64 Nerep och Samuelsson håller ej med om detta utan 

menar att det inte kan ligga i granskarens uppdrag att som en initial handling 

efter att uppdraget accepterats pröva tillåtligheten av granskningstemat. Detta 

på grund av att ABL eller dess motiv ålägger inte granskaren någon rätt, frihet 

eller skyldighet i detta avseende, men de uttalar sedan att prövningen av frågan 

om ett visst granskningstema ska anses vara tillåtet eller giltigt, primärt ska gö-

ras av granskaren själv.65  

4.3 Framläggande av förslag på stämma 

Initierandet av ett förslag om särskild granskning får väckas på ordinarie bo-

lagsstämma utan att ärendet finns med i kallelsen, förslaget kan väckas när som 

helst under stämman och behöver ej ha något samband med någon annan fråga. 

När det rör extra bolagsstämma ska förslaget finnas med i kallelsen i enlighet 

med 7 kap. 16 § ABL. Förslaget ska som sagt innehålla ett granskningstema, 

det krävs dock inte att den särskilde granskaren namngetts i förslaget, denna 

kan efter stämman anges med namn och adress i ansökan till Bolagsverket. Det 

är till och med normalt att förslaget inte innehåller något personförslag.66 

 

Åsikterna går isär i fråga om ett bestämt granskningstema ska tas med i kallel-

sen till extra bolagsstämma. Lindskog anser att det i kallelsen endast behöver 

anges ”förslag om särskild granskning” eller liknande och hänvisar till att det i 

förarbetena sägs att förslaget ska anges i kallelsen och så bör anses ha skett 

även om inget granskningstema angetts.67 Medan Nerep och Samuelsson hän-

visar till 7 kap. 24 § andra stycket ABL att det huvudsakliga innehållet i försla-

get om särskild granskning ska anges i kallelsen och därför torde även ett 

granskningstema i allmänna ordalag formuleras.68 Även Andersson, Johansson 

och Skog menar att förslaget, alltjämt med en allmän beskrivning av gransk-

ningstemat, måste ange vad granskningen ska avse för att få tas upp på en extra 

stämma.69 Enligt förarbetena är bakgrunden till denna bestämmelse att särskild 

granskning inte ska kunna användas för att överrumpla en mycket liten del av 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 Se Lindskog, S., a.a., s. 26 not 31 och s. 78. 
65 Nerep, E. & Samuelsson, P., a.a., 10:21.4. 
66 Se Lindskog, S., a.a., s. 48 f och Nerep, E. & Samuelsson, P., a.a., 10:22.2.2. 
67 Lindskog, S., a.a., s. 47 och not 85.  
68 Nerep, E. & Samuelsson, P., a.a., 10:22.2.1. 
69 Andersson, S. m.fl., 10:22.1. 
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aktieägare som är närvarande vid stämman, då den erforderliga en tredjedel av 

de vid stämman företrädda aktierna skulle kunna vara alltför lätt att uppbringa 

för illojala ändamål.70  

 

För min egen del, av det som jag kan utläsa ur lagtexten och av förarbetena,71 

håller jag med om Lindskogs åsikt att det i kallelsen endast behöver anges 

”förslag om särskild granskning” eller liknande. Detta menar jag genom att 

även på en extra bolagsstämma väcks förslaget på stämman och då ska i likhet 

med vid ordinarie bolagsstämma förslaget ange vad granskningen ska avse. 

Enda skillnaden mellan de två är att vid extra bolagsstämma måste det förvar-

nas om att en punkt av dagordningen kommer vara att ett förslag kommer att 

väckas. Anledningen till det är att aktieägarna inte ska överrumplas i frågan om 

att ett förslag om särskild granskning kommer att behandlas som ett ärende på 

extra bolagsstämman, inte vad förslaget innehåller.72 I förarbetena sägs således 

endast att förslaget ska ange vad granskningen ska avse. Både i förarbetena och 

i lagtexten sägs att förslaget framställs på extra bolagsstämman och det är i för-

slaget granskningstemat ska anges. Den enda skillnaden är således att inför en 

extra bolagsstämma måste det förvarnas om att ett förslag om särskild gransk-

ning kommer behandlas. Att det är på så sätt torde vara för att en aktieägare 

ska kunna vara med och rösta om förslaget. På samma sätt som en aktieägare 

har att räkna med att vid varje ordinarie bolagsstämma kan förslag om särskild 

granskning initieras och aktieägaren får då se till att närvara om denne vill vara 

med och rösta. Det skulle dock inte vara hållbart att räkna med detta vid varje 

extra bolagsstämma, därav tvånget på att det ska tas med i kallelsen. Men nå-

gon annan fördel ska dock inte ges genom att granskningstemat anges i förväg. 

Det torde bli en något märklig situation att erhålla mer information om gransk-

ningen innan en extra stämma än vid en ordinarie.  

4.3.1 Röstning 

För att Bolagsverket ska kunna förordna en särskild granskare krävs således att 

förslaget på stämman har biträtts av antingen en tiondel av samtliga aktier i bo-

laget, eller en tredjedel av de vid stämman företrädda aktierna. Regeln om en 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 SOU 1971:15, s. 272.  
71 Se SOU 1971:15, s. 272 och prop. 1975:103, s. 437.  
72 Jfr. Lindskog, S., a.a., s. 47.  
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tredjedel får antas ha samma grund som den för minoritetsrevisor, att det i stora 

bolag kan vara svårt att samla ägare som företräder en tiondel av aktiekapitalet 

för att utöva en minoritetsrätt och regeln om en tredjedel av de företrädda akti-

erna får då praktisk betydelse i sådana bolag.73  

 

Föreligger det flera förslag om granskning med olika granskningsteman ska det 

röstas om varje tema för sig och varje granskningstema som blir minoritetskva-

lificerat kan ligga till grund för ett förordnande om granskning.74 

4.4 Förordnande   

Efter att förslaget lagts fram på en stämma och har minoritetskvalificerats kan 

en aktieägare begära att Bolagsverket ska förordna en särskild granskare. Det 

enda kriteriet för den sökande är att denne är aktieägare och införd i aktieboken 

vid tillfället för ansökningen. Den sökande behöver således inte ha deltagit i 

omröstningen eller ens varit aktieägare vid tillfället för omröstningen.75  

 

I lagen står det inte inom vilken tid en ansökan ska ges in till Bolagsverket. I 

förarbetena till ABL 75 skulle detta ske inom en månad från stämman.76 Detta 

föll dock bort utan förklaring i departementsbehandlingen.77 Frågan blir då 

inom vilken tid som en ansökan ska lämnas in som gäller? Den rådande åsikten 

i doktrinen verkar vara att en ansökan till Bolagsverket kan ges in när som 

helst efter bolagsstämmobeslutet. Det avgörande är istället om det gransknings-

tema som beslutats om fortfarande är aktuellt och en granskning fyller en me-

ningsfull funktion. Det anses att det är upp till den förordnade granskaren att ta 

ställning till aktualiteten och ansvara för att granskningsarbetet inte omfattar ett 

inaktuellt granskningstema. 78  

 

För min egen del anser jag att en tidsfrist bör sättas upp för att reda klarhet i 

frågan. Men fram tills dess håller jag det ovanstående som rimligt. Ett förha-
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73 SOU 1971:15, s. 251 f.  
74 Lindskog, S., a.a., s. 51.  
75 Se Lindskog. S., a.a., s. 58 f, Nerep, E. & Samuelsson, P., a.a., 10:22.3.1 och SOU 
1971:15, s. 272.  
76 SOU 1971:15, s. 272 och prop. 1975:103, s. 438. 
77 Lindskog, S., a.a., s. 60 not 120.  
78 Se Lindskog, S., a.a., s. 60 f och Nerep, E. & Samuelsson, P., a.a., 10:22.3.1. 
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lande av majoriteten skulle annars kunna tänkas i ett försök att omintetgöra 

granskningen. Det kan tänkas att förhandlingar mellan majoriteten och minori-

teten inletts efter bolagsstämman i ett försök att komma överens. Om sådana 

förhandlingar blir utdragna eller fruktlösa skulle det vara ofördelaktigt om mi-

noriteten efter detta inte skulle kunna få till stånd en granskning för att det har 

gått en viss tid sedan bolagsstämman. Om anledningen fortfarande kvarstår till 

att den särskilda granskningen röstades fram i första hand skulle det vara onö-

digt att inte tillåta ett förordnande. Men utan en stadgad tidsfrist har minorite-

ten ingen aning om hur länge de kan avvakta.  

4.4.1 Handläggning av ansökan 

När en ansökan kommer in från en aktieägare ska Bolagsverket kommunicera 

denna med bolagets styrelse och ge styrelsen möjlighet att yttra sig över den 

föreslagna granskaren samt om det föreligger hinder mot att ett förordnande 

ska ske. Sedan ska Bolagsverket endast företa en formell prövning av ansök-

ningen. En sådan prövning torde innefatta om sökanden är aktieägare, förslaget 

är minoritetskvalificerat, förslaget innefattar ett granskningstema samt att ären-

det behandlats korrekt på den ifrågavarande bolagsstämman.79 Som tidigare 

nämnts ska Bolagsverket inte företa någon prövning av granskningstemat eller 

om granskningen är grundad. En avvisning ska endast ske om granskningste-

mat ligger utanför de lagliga ramarna om vad som kan bli föremål för särskild 

granskning eller något granskningsbehov inte föreligger. I förarbeten togs det 

upp att ansökan skulle avvisas om inte rimliga skäl till granskningen anförts.80 

Enligt departementschefens uttalande skulle någon avvägning kring om begä-

ran om särskild granskning var grundad eller inte dock ej företas av länsstyrel-

sen. Det får antas att han syftade på benämningen rimliga skäl i förarbetena.81 

Är granskningsuppgiften omfattande eller särskilt komplicerad kan flera 

granskare förordnas.82  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Se Lindskog, S., a.a., s. 61 ff och Andersson, S. m.fl., 10:22:1.  
80 Se Lindskog, S., a.a., s. 65 f, Andersson, S. m.fl., 10:22.1, SOU 1971:15, s. 273 
samt prop. 1975:103, s. 438. 
81 Se departementschefens uttalande i prop. 1975:103 på s. 438. 
82 Se SOU 1971:15, s. 273 och prop. 1975:103, s. 438.  
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4.4.2 Val av granskare  

Det är Bolagsverket som väljer granskare, även om granskningsförslaget inne-

fattar ett personförslag.83 I förarbetena nämns endast att det är, numera Bolags-

verket, som väljer vem som ska utses till granskare samt att det i fråga om 

granskare gäller i stor utsträckning samma regler som beträffande revisorer rö-

rande obehörighetsgrunderna och jävsbestämmelserna. Angående valet av 

granskare nämns att en person bör väljas som är särskilt ägnad för uppgiften 

samt att även auktoriserat eller godkänt revisionsbolag får utses.84 Det är dock 

rådande åsikt i doktrinen att stor vikt ska fästas vid minoritetens synpunkter 

och önskemål. Detta sammanhänger med granskningsinstitutets ändamål och 

att det rör sig om ett minoritetsskydd. Granskaren ska åtnjuta minoritetens för-

troende. Den av minoriteten föreslagne personen torde således förordnas så 

länge han anses lämplig och inte särskilda skäl talar emot det.85 

4.4.3 Granskaren och dennes roll 

Granskaren och dennes roll är viktig för granskningen och dess genomförande. 

Först och främst måste granskaren åtnjuta minoritetens förtroende, men även 

förhålla sig till de regler som gäller för granskningen och eventuella intressen 

från olika håll.  

 

Även om Lindskog inte tycker att en analys av granskaruppdragets rättsliga na-

tur är särskilt angeläget eller fruktbart,86 är det ändå av intresse att belysa att 

det inte är helt klart vem som är att anse som granskarens huvudman. Gransk-

ningsuppdraget är att se som ett slags sysslomannaskap87, men det framgår inte 

av lagtexten eller lagförarbetena vem som är huvudman. Även om det är en 

minoritetsrättighet och minoriteten som röstat igenom en granskning är 

granskaren inte en företrädare för minoriteten, dessutom saknar minoriteten 

identitet.88 Angående bolagets relation till granskaren kan nämnas bolagets 

skyldighet att utge ersättningen till granskaren. Den tystnadsplikt som gäller 
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83 Lindskog, S., a.a., s. 67. 
84 Se SOU 1971:103, s. 273 och prop. 1975:103, s. 438. 
85 Se Lindskog, S., a.a., s. 67, Andersson, S. m.fl., 10:22.2 och Nerep, E. & Samuels-
son, P., a.a.,10:22.3.4.  
86 Lindskog, S., a.a., s. 16. 
87 Lindskog, S., a.a., s. 15. 
88 Se Lindskog, S., a.a., s. 81 och Nerep, E. & Samuelsson, P., a.a., 10:22.4.1.  
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för granskaren är gentemot bolaget enligt 10 kap. 16 § ABL och 10 kap. 22 § 

andra stycket ABL samt det skadeståndsansvar som åvilar granskaren enligt 29 

kap. 2 § ABL. Dock kan varken bolaget eller majoriteten ge instruktioner till 

granskaren kring hur han ska utföra sitt uppdrag och för den delen inte heller 

minoriteten. Vilket, som Lindskog påpekar, torde granskaren åtminstone i viss 

mån ta instruktioner av sin huvudman om en sådan förekommer. En majoritet 

kan inte entlediga granskaren från uppdraget, det kan endast samtliga aktieä-

gare besluta om på en bolagsstämma.89 Då granskningen ska tillgodose aktieä-

garnas intressen kan det följa därav att granskaren i viss utsträckning har att 

beakta aktieägarnas samfällda instruktioner.90 Sammantaget torde detta inne-

bära att bolaget som företrädare för alla aktieägare ska anses som granskarens 

huvudman. Däremot om det uppstår situationer under granskningen när 

granskaren måste göra en avvägning eller bestämma inriktning i en fråga, bör 

detta alltid göras i ljuset av granskarens funktion som minoritetsskydd, frågan 

måste därmed avgöras ur ett minoritetsskyddsperspektiv. Detta kan till exem-

pel vara om en speciell fråga ska utredas, om den bör utredas ytterligare eller 

vid händelsen att tolkningen av ett händelseförlopp är oklar. 

4.5 Granskningens genomförande 

Vid genomförandet av granskningen är det upp till granskaren att bestämma 

hur arbetet bäst ska utformas och får således välja arbetsform själv inom de 

allmänna ramarna som angetts för granskningen.91 De ramarna är främst de be-

stämmelser i 10 kap. 22 § andra stycket ABL som ska tillämpas på den sär-

skilde granskaren. 

 

Under arbetets gång har granskaren rätt till att erhålla upplysningar och hjälp. 

En av de bestämmelser som det hänvisas till i 10 kap. 22 § andra stycket ABL 

är bolagets skyldighet att lämna granskaren det biträde han begär. Bolaget ska 

således i mån av resurser tillhandahålla granskaren med den personal denne 

önskar. Om begärt biträde inte erhålls, eller om granskaren finner det lämpli-

gare, har denne rätt att på bolagets bekostnad köpa tjänster på annat håll samt 
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89 Lindskog, S., a.a., s. 133. 
90 Lindskog. S., a.a., s. 80 f.  
91 Lindskog, S., a.a., s. 88 ff. 
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även rätt att anlita särskild expertis. Granskaren ska ges tillgång till alla räken-

skaper och annan bolaget tillhörig dokumentation.92 Vidare ska styrelsen och 

VD:n, i dotterbolag även revisorn, lämna alla upplysningar granskaren begär. 

Nerep och Samuelsson menar att det är upp till granskaren själv att pröva grän-

serna för vilka upplysningar som ska lämnas. Samtidigt menar Lindskog att det 

bör föreligga en rätt för bolaget att neka att besvara granskarens frågor endast 

om det är uppenbart att informationen granskaren begär inte kan vara av någon 

relevans och skäl finns att anta att granskaren kan komma att missbruka in-

formationen.93  

 

Enligt hänvisning till 10 kap. 16-18 §§ ABL föreligger även en tystnads- och 

upplysningsplikt för granskaren, samma som för lekmannarevisorn. Tystnads-

plikten innebär att granskaren inte får lämna upplysningar till enskild aktieä-

gare eller utomstående om bolagets angelägenheter som granskaren får känne-

dom om när granskaren fullgör uppdraget, om det kan vara till skada för bola-

get. Denna tystnadsplikt gäller även efter granskningsuppdraget upphört och 

torde innefatta inte endast det granskaren fått kännedom om utan även efterföl-

jande bedömningar av konstaterade förhållanden.94 I vad mån en uppgift är till 

skada för bolaget är det upp till granskaren själv att bedöma.95 Nerep och 

Samuelsson menar att tystnadsplikten är en spegelbild av upplysningsplikten 

på det sättet att vid bolagsstämman kan granskaren lämna alla upplysningar om 

granskningen, så länge det inte skulle vara av väsentlig skada för bolaget.96 Vi-

dare har granskaren fullständig upplysningsplikt till bolagets revisor, lekman-

narevisor och konkursförvaltare, förutsatt att upplysningarna behövs. Tids- och 

kostnadsaspekten är en ytterligare del av granskningens genomförande som 

måste beaktas. Inget av detta är reglerat. Granskningen ska genomföras med 

den skyndsamhet som är möjlig. Detta måste samtidigt vägas i relationen mel-

lan tid och kvalitet. Av den sysslomannaliknande ställningen granskaren intar 

följer en skyldighet att väga kostnaderna för en viss utredningsåtgärd mot nyt-
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92 Se Lindskog, S., a.a., s. 92 och jfr. Nerep, E. & Samuelsson, P., a.a., 10:22.4.3 och 
9:7.1.  
93 Se Lindskog, S., a.a., s. 93 och Nerep, E. & Samuelsson, P., a.a., 10:22.4.3.  
94 Se Lindskog, S., a.a., s. 119 och Nerep, E. & Samuelsson, P., a.a., 10:22.4.2. 
95 Lindskog, S., a.a., s. 118.  
96 Nerep, E. & Samuelsson, P., a.a.,10:22.4.2. 
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tan av den.97 Således är även denna del av granskningen och dess genomfö-

rande lämnad åt granskaren själv att efter eget omdöme bäst bestämma i dessa 

frågor.  

4.6 Granskningsyttrandet 

Avslutningen på granskningen är det yttrande som den särskilda granskaren 

ska avge över sin granskning. Även om det inte stadgas att yttrandet ska vara 

skriftligt faller sig detta naturligt då yttrandet ska hållas tillgängligt för aktieä-

garna.98 Av lagtexten framgår inte vad yttrandet ska innehålla, men det ska 

grunda sig på det granskningstema som utgjort grunden för beslutet att utse 

särskild granskare och granskningstemat ska redovisas i yttrandet. Då yttrandet 

framförallt ska verka informerande, bör det i yttrandet även redovisas för alla 

förhållanden inom granskningstemat som skulle kunna ha relevans och alla 

slutsatser som dras eller inte dras av de granskade sakförhållandena, till exem-

pel i ekonomiska och rättsliga frågor.99 Utformningen av yttrandet bör till ex-

empel innehålla en kort redogörelse för bakgrunden till förordnandet med en 

precisering av granskningstemat för att klargöra vad granskaren har granskat. 

En redogörelse för hur granskningen har gått till med information om vilka 

granskaren talat med, vilka dokument som granskats och vilka som biträtt i 

granskningen bör tas med. När granskningstemat är inriktat på förvaltningen i 

bolaget bör även granskaren uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

eller VD.100 Angående tystnadsplikt och sekretessnivå rörande yttrandet gäller 

samma begränsningar om vad granskaren får yttra sig om som på bolagsstäm-

man enligt 10 kap. 17 § ABL. Det vill säga granskaren får inte lämna ut upp-

gifter om det skulle vara till väsentlig skada för bolaget.101  

 

Slutligen ska yttrandet läggas fram på en bolagsstämma, vilken torde bli den 

bolagsstämma som följer efter det att yttrandet är färdigt.102 Granskaren har en-
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97 Se Lindskog, S., a.a., s. 96 ff.  
98 Se Lindskog, S., a.a., s. 100 och Andersson, S. m.fl., 10:23.1.  
99 Se Lindskog, S., a.a., s. 102 f, Andersson, S. m.fl., 10:23.1 och Nerep, E. & Samu-
elsson, P., a.a., 10:23.1. 
100 Se Lindskog, S., a.a., s. 103 ff och Nerep, E. & Samuelsson, P., a.a., 10:23.1.  
101 Se Lindskog, S., a.a., s. 122 ff, Andersson, S. m.fl., 10:22.3 och Nerep, E. & Samu-
elsson, P., a.a., 10:23:2.  
102 Lindskog, s. 106 f och Andersson, S. m.fl., 10:23.1.  
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ligt 10 kap. 15 § ABL rätt, och skyldighet om det anses påkallat, att närvara vid 

bolagsstämma. Det normala torde vara att granskaren närvarar vid den bolags-

stämma där yttrandet läggs fram, där upplysningsplikten i 10 kap. 17 § ABL 

även aktualiseras.103 Varje aktieägare som begär det ska erhålla ett exemplar av 

yttrandet inför eller under stämman samt att yttrandet på begäran ska läsas upp 

på stämman. Yttrandet ska även hållas tillgängligt två veckor innan stämman 

samt genast skickas till varje aktieägare som begär det och som uppger sin 

postadress.104 Av andra stycket i 10 kap. 23 § ABL framgår att aktieägare som 

var upptagen i röstlängden för den bolagsstämma där frågan om utseende av 

särskild granskare behandlades har samma rätt att ta del av yttrandet. 

4.7 Sammanfattning 

Sammantaget kan det konstateras att ett stort ansvar ligger på den särskilde 

granskaren, eftersom en hel del aspekter lämnats oreglerade som blir aktuella i 

och med en granskning. Vissa meningsskiljaktigheter verkar föreligga kring 

granskningstemats tillåtlighet och prövningen av detta. Granskningstemat kan i 

sig sättas väldigt vitt och tiden för vilken förvaltning och räkenskaper kan 

granskas kan gå många år bakåt i tiden. Klart är i alla fall att Bolagsverket inte 

ska företa någon prövning kring om det föreligger grund för en granskning, till 

skillnad mot det ovan påvisade i de övriga nordiska länderna. I Sverige verkar 

istället detta ansvar ligga på granskaren, men även detta är inte helt klart. Av 

förarbetena finns inte mycket till riktlinjer att hämta, förutom att det uttalades 

att länsstyrelserna inte skulle företa en sådan prövning, men däremot inte något 

om det över huvud taget någon gång ska företas en sådan. Lagstiftaren verkar 

således vara av den uppfattningen att så länge en tillräcklig minoritet röstat för 

förslaget finns det inga hinder för att en granskning ska genomföras. Detta i 

samband med det låga kravet på precision av granskningstemat, i kombination 

med förvaltningsgranskning kan ske för lång tid bakåt och vida typer av förhål-

landen och åtgärder, innebär att omfattande granskningsteman och därmed om-

fattande granskningar kan bli aktuella, vilka i sin tur därmed kan bli kost-

samma. Således är de enda kraven som ställs upp att förslaget initieras på rätt 
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103 Se Lindskog, S., a.a., s. 108, Andersson, S. m.fl., 10:23.1 och Nerep, E. & Samu-
elsson, P., a.a., 10:23.1. 
104 Lindskog, S., a.a., s. 107 ff. 
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sätt, innehåller ett granskningstema, pluralitetskravet nås på bolagsstämma och 

att en behörig aktieägare ansöker hos Bolagsverket, för att granskare ska för-

ordnas.   
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5 Missbruk 
Ambitionen med uppsatsen är att analysera vad som kan anses utgöra missbruk 

av granskningsinstitutet och om olika former av brukande av granskningsinsti-

tutet verkligen utgör missbruk i sig. Med tanke på att bakgrunden till utred-

ningsdirektivet Ju2014/2553/P förklaras vara att det gjorts gällande att gransk-

ningsreglerna ibland missbrukas av en minoritet när det finns en konflikt med 

majoriteten, är det först och främst intressant att analysera vad missbruk i såd-

ana fall är. I utredningsdirektivet nämns endast situationen att särskild 

granskare utses vid upprepade tillfällen utan att sakliga skäl föreligger och då 

med syftet att minoriteten vill avveckla sitt ägande i bolaget. Någon annan led-

ning ges inte kring vad missbruk anses kunna utgöra.  

 

En diskussion kring om det kan anses förekomma ett missbruk av gransknings-

institutet bör ta sin början i att definiera vad som i sådana fall utgör missbruk. 

Då lagtexten inte innehåller något missbruksrekvisit av institutet utan endast 

intar ett formellt objektivt förhållningssätt, får utgångspunkt tas i förarbetena 

och doktrinen i ett försök att definiera missbruk och samtidigt jämföra detta 

med syftet och ändamålen med institutet. 

5.1 Vad kan anses vara missbruk? 

Det är därmed intressant att börja med att undersöka om och hur missbruk har 

belysts och begrundats i förarbetena. Med tanke på den historiska redogörelsen 

av granskningsinstitutet där likheterna med minoritetsrevisor belystes bör ut-

gångspunkten vara att börja med dessa förarbeten för att sedan se om det ge-

nom institutets utveckling har förändrats.   

 

Redan i 1908 års förslag till lag om aktiebolag uttrycktes risken för att miss-

bruk skulle kunna inträffa. I motiven lyftes fram att minoritetens rätt att påkalla 

revision utöver den vanliga i bolagsordningen föreskrivna revisionen måste ge-

nomföras med sådan försiktighet att bolagets välfärd ej sattes på spel samt att 

den rätten måste regleras så att utövningen inte åstadkommer fara för att bola-

gets kredit tar en obotlig skada. Minoritetsrätten skulle inte kunna få begagnas i 
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chikanöst syfte. Det påpekades även att det, trots risken för missbruk, var nöd-

vändigt att den ifrågavarande revisionen skulle vara tillräckligt effektiv. Ett på-

kallande av extra revision kunde upplevas som en exceptionell åtgärd ägnad att 

ge allmänheten misstankar om bolagets soliditet.105 Någon mer utveckling 

kring olika typer av missbruk eller vad chikanöst syfte ansågs vara innehåller 

inte förarbetena.   

 

I förarbetena till 1944 års lag berördes missbruksfrågan av institutet i sig över 

huvud taget inte. Institutet nämns endast i fråga om minoritetsmissbruk i en 

diskussion kring att minoritetsrätten med hänsyn till risken för minoritetsmiss-

bruk skulle förbindas med kapitalrepresentation. Minoritetsrätten skulle där-

med utgöras av en kvot av aktiekapitalet genom företrädare för minst en tion-

del av hela aktiekapitalet.106 I förarbetena till ABL 75 tas granskningsinstitutet 

upp och frågan berörs i samband med samma diskussion kring aktiekapitalet 

för minoritetsrätten och att en sådan rätt i bolagsordningen inte får ges en 

mindre minoritet än den lagen anger, med risk för missbruk av minoritetsrätten 

och användning av den i rent chikanöst syfte.107 I förarbetena till ABL berörs 

inte frågan heller, utan reglerna tycktes stå väl i samklang med den internation-

ella utvecklingen, där hänvisning skedde till den av EG-kommissionen tillsatta 

så kallade Wintergruppen.  

 

I den rapport som Wintergruppen avlade förordas en liknande reglering inom 

EU med en rätt för en minoritet som innehar fem eller tio procent av aktiekapi-

talet ska kunna ansöka hos en domstol eller annat lämpligt administrativt organ 

att förordna särskild granskning. I samma stycke belyses dock att ett sådant 

förordnande endast ska ske när det finns en allvarlig misstanke om oegentligt 

agerande, för att undvika att förfarandet används som en ”fishing expedition” 

eller som ett trakasseriinstrument.108   

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
105 1908 års förslag till lag om aktiebolag – Motiv, s. 55 f. 
106 SOU 1941:9, s. 22 f. 
107 SOU 1971:15, s. 218 f.  
108 Report of The High Level Group of Company Law Experts on A Modern Regula-
tory Framework For Company Law In Europe, s. 58. 
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Lindskog har endast berört missbruksfrågan kort där han för fram åsikten att 

om det finns skäl att anta att granskningen initierats av andra skäl än önskan att 

få fram information, till exempel för att driva fram ett uppköpserbjudande eller 

för att ”djävlas”, bör inte den föreslagne granskaren förordnas.109 Samtidigt 

verkar motiven bakom en granskning i princip sakna betydelse, det behöver 

endast föreligga ett typiskt sett berättigat intresse, sedan får det verkliga syftet 

med granskningen vara vad som helst. Dock att det vid rent chikanösa tilltag 

möjligtvis bör göras undantag från förslagsställarens rätt att få till stånd en 

granskning.110 Det är ej klart vad Lindskog menar med att ”djävlas”, men det 

kan rimligtvis tänkas att han syftar på något i stil med chikanöst beteende. Vad 

Lindskog menar med rena chikanösa tilltag ges det ingen förklaring kring. 

Oavsett detta torde han mena att det strider mot syftet och ändamålet med insti-

tutet. Det andra exemplet Lindskog tar upp är samma farhågor som uttryckts i 

utredningsdirektivet, att minoriteten vill driva fram ett uppköpserbjudande, då 

bör den föreslagne granskaren inte förordnas. Det är således oklart om Lind-

skog menar att hela granskningen ska stoppas eller om granskningen kan fort-

skrida ifall en annan granskare förordnas. Någon djupare analys kring vad 

missbruk eller chikanösa tilltag är har inte företagits.  

 

Nerep och Samuelsson nämner att det i lagförarbeten och doktrin som en all-

män utgångspunkt omtalats risken för missbruk av minoritetsrättigheter och 

hänvisar till 1908 års lagförslag kring faran för missbruk av minoritetsrevi-

sor.111 Även de nämner chikanöst utnyttjande av granskningsinstitutet av mino-

riteten utan att vidare utveckla detta.112 

 

Beyer och Båvestam lyfter fram ett exempel på en granskning där en aktieä-

gare med strax över tio procent av aktierna i bolaget, som samtidigt var kon-

kurrent till bolaget, där syftet med den särskilda granskningen var att ställa till 

problem och orsaka bolaget kostnader men även försöka få tillgång till inform-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109 Lindskog, S., a.a., s. 68. 
110 Lindskog, S., a.a., s. 27 f. 
111 Nerep, E. & Samuelsson, P., a.a., 10:21.2. 
112 Nerep, E. & Samuelsson, P., a.a., 10:22.4.1. 
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ation om bolaget som denne inte kunde komma över annars.113 Även i den öv-

riga nordiska litteraturen talas det om missbruk av granskningsinstitutet i form 

av att skaffa sig interna upplysningar till ovidkommande syfte samt till exem-

pel för att skada bolagets rykte.114  

 

I de engelska framställningarna nämns inte missbruk. Detta kan dock tänkas 

bero på att som nämndes ovan, en initiering av en minoritet inte skett sedan 

1990, troligtvis med tanke på den säkerhet på £5,000 de sökande måste ställa 

samt bevisningen som måste läggas fram vanligen är tillräcklig för the Secre-

tary of State att initiera en egen granskning, varpå någon risk för minoritets-

missbruk inte anses trolig.  

5.2 Chikanös användning 

Användning av institutet i chikanöst syfte eller chikanös användning är således 

det återkommande. Syftet med institutet är som redogjorts för att ge minorite-

ten en fördjupad insynsmöjlighet för att skaffa sig kunskap om bolaget och 

dess verksamhet eller kring bolagsledningens förehavanden, när det kan miss-

tänkas att oegentligheter föreligger. Ändamålet med institutet är även att upp-

rätthålla det minoritetsskydd som finns inom aktiebolagsrätten för att skapa en 

balans mellan majoriteten och minoriteten inom bolaget och skydda minorite-

ten från maktmissbruk. En användning av institutet i chikanöst syfte bör såle-

des jämföras gentemot detta. 

 

Vad innebär då chikanös användning? Varken i förarbetena eller i framställ-

ningarna utvecklas det vad som exakt menas och vad som kan anses utgöra 

chikanösa tilltag. Ordet chikanös finns ej med i Norstedts Juridiska ordlista,115 

någon ledning går därmed ej att hämta därifrån. Enligt Svenska Akademiens 

ordlista betyder chikanös förolämpande eller skymfande.116  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
113 Beyer, Claes & Båvestam, Urban, Är minoritetsskyddet befogat – finns det risk för 
minoritetsmissbruk?, Aktiebolagens minoritetsskydd, Stockholm Centre for Commer-
cial Law, nr. 7, 2008, s. 30.  
114 Se Gomard, B., a.a., s. 396 och Werlauff, Erik, Generalforsamling og beslutning, 
1983, s. 434.  
115 Varken i 6:e eller 7:e upplagorna. 
116 Svenska Akademiens ordlista, 13 u., s. 125. 
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Att använda granskningsinstitutet i chikanöst syfte torde innebära att det an-

vänds för ett syfte som avviker kraftigt ifrån det syfte vilket det är tänkt att an-

vändas. I sådana fall att det rent av är förolämpande mot den andra parten, i det 

här fallet bolaget och därmed majoriteten. Användning av institutet i chikanöst 

syfte torde således innebära att minoriteten, först och främst, inte alls misstän-

ker att det förekommer oegentligheter samt att de inte egentligen vill skaffa sig 

information kring hur bolagets verksamhet fortskrider eller kring förehavanden 

av bolagsledningen. Istället används det av minoriteten i skadesyfte mot bola-

get, med andra ord, majoriteten. Initieras en granskning med sådana syften fö-

retas granskningen inte som ett led i att upprätthålla minoritetsskyddet i ABL, 

utan endast för att skada bolaget eller förstöra för majoriteten på något sätt. 

 

Av de exempel som lyfts fram torde således en del av dessa anses utgöra ett 

missbruk. Till exempel att företa en granskning i syfte att trakassera majorite-

ten, försöka skada bolagets rykte eller dess soliditet eller för att komma över 

information om bolaget i konkurrerande syfte. 

5.3 Uppköpserbjudande – avveckling av ägande 

Ett av de exempel som lyftes fram ovan och som även belystes i utredningsdi-

rektivet är att minoriteten använder granskningsinstitutet för att avveckla sitt 

ägande i bolaget. Varje form av uppköpserbjudande som följer av ett förslag 

om särskild granskning, ett beslut om särskild granskning eller en utförd 

granskning kan dock inte ses som ett missbruk av institutet från minoritetens 

sida. Möjligheten finns att minoriteten inte initierar en granskning för att driva 

fram ett uppköpserbjudande, utan på goda grunder att det förekommer miss-

tankar eller vetskap om oegentligheter. Det kan då vara majoriteten som inte 

vill att en granskning företas för att detta kan försämra ryktet av bolaget eller 

att uppgifterna som granskaren får fram inte ska se dagens ljus. Som utomstå-

ende är det såklart svårt att ta reda på hur det ligger till i sådana fall. En minori-

tet som initierar en granskning på grund av misstankar om oegentligheter och 

som får det validerat genom granskningen har således goda grunder att vilja 

lämna bolaget, ett uppköpserbjudande från majoriteten i ett sådant fall kan inte 

anses ha något samband med ett missbruk.  
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Med tanke på de ramar för granskningen och granskningstemat som ställs upp i 

10 kap. 21 § ABL innebär det inte ett missbruk från minoritetens sida vid ett 

begagnande av möjligheten att få till stånd en särskild granskning och dess im-

plikationer för att påverka en majoritet vid en situation där minoriteten vill av-

veckla sitt ägande. Även om granskningsinstitutets syfte inte är att användas 

som påtryckningsmedel, kan det däremot innebära att det bakomliggande syftet 

med institutet upprätthålls. Ett sådant begagnande av granskningsinstitutet kan 

inte heller ses som ett missbruk. Detta kommer att utvecklas vidare i nästa ka-

pitel. 

5.4 Hinder mot missbruk utomlands jämfört med i Sverige 

Med bakgrund av utredningsdirektivet från Justitiedepartementet där det ska 

undersökas om reglerna om särskild granskning är ändamålsenliga, har det så-

ledes uppmärksammats om reglerna behöver ändras på grund av risk för miss-

bruk. Det blir därmed intressant att undersöka hur länder utanför Sverige tagit 

sig an frågan kring missbruk av granskningsinstitutet jämfört med i Sverige. 

Vad för typ av regler har de satt upp för att förhindra och motverka ett miss-

bruk jämfört med Sverige?  

5.4.1 Hinder i Sverige 

I förarbetena för svensk del har åsikten kring skyddet mot minoritetsmissbruk 

berörts på olika plan. I lagförslaget till 1910 års lag slogs det fast, trots farhå-

gorna för missbruk, att någon avsevärd fara för missbruk inte torde föreligga 

såtillvida institutet ordnades på så sätt det skett i förslaget.117 Därmed tycktes 

uppställandet av kravet på en tiondel av aktiekapitalet och att förslag om 

granskning skulle röstas fram på bolagsstämma vara tillräckligt. I förarbetena 

till 1944 års lag slogs det återigen fast att minoritetsrätten skulle vara förbun-

den med kapitalrepresentation bestående av en tiondel av aktiekapitalet för att 

förhindra minoritetsmissbruk.118 Kravet på att aktiekapitalet inte ska vara för 

ringa vid utövandet av minoritetsrättigheter belystes återigen i förarbetena till 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
117 Se 1908 års förslag till lag om aktiebolag – Motiv, s. 56. Lagtexten stadgade dock 
senare att en femtedel av aktiekapitalet krävdes och inte en tiondel som i lagförslaget, 
se SOU 1941:9, s. 465. 
118 SOU 1941:9, s. 22 f. 
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ABL 75, som ett viktigt skydd mot missbruk av rättigheterna.119 I förarbetena 

tycks således den unisona uppfattningen genom aktiebolagslagens utveckling 

vara att ett aktiekapital på minst en tiondel fungerar som ett tillräckligt skydd 

mot missbruk av minoritetsrättigheter, där ibland för ett beslut om särskild 

granskning. Att en befogenhet tilldelas en inte för obetydlig minoritet kan ge 

en viss garanti att befogenheten inte brukas i till exempel utpressningssyfte.120 

 

Nerep och Samuelsson är av åsikten att lagstiftaren har vidtagit alla nödvän-

diga lagstiftningsåtgärder för att stävja missbruket, framförallt mot bakgrunden 

av att missbruk särskilt nämns. De menar även att de skyddsregler mot minori-

tetsmissbruk som rättsordningen erbjuder uteslutande är koncentrerade till den 

bolagsexterna sidan. Eventuella restriktioner för granskningstemat enligt gäl-

lande rätt begränsas till granskarens sätt att utföra uppdraget och de allmänna 

krav som ställts upp för en granskning.121 De framför även granskarens obero-

ende som en viktig skyddsaspekt mot en minoritets chikanösa utnyttjande av 

granskningsinstitutet, då en oberoende och omdömesgill granskare normalt kan 

hantera en aktieägarkonflikt utan att hans agerande medför att konflikten för-

djupas till men för bolaget.122  

 

Det kan konstateras att det förekommer en del hinder för att motverka att insti-

tutet missbrukas. Kravet på en tiondel av samtliga aktier i bolaget eller en tred-

jedel av de vid den aktuella stämman företrädda aktierna för att minoritetskva-

lificera förslaget. Att förslaget måste tas med i kallelsen till extra stämma för 

att kunna framställa förslaget för att motverka att granskning röstas fram för att 

överrumpla en majoritet. Även granskarens oberoende gentemot aktieägarna 

samt dennes tillhörande skadeståndsskyldighet vid utförandet av granskningen. 

5.4.2 Hinder utomlands 

Ovan redogjordes för reglerna i några av de övriga nordiska länderna och Eng-

land. Där framgick att det finns flertalet skillnader kring när beslut om särskild 

granskning fattas och vid förordnande av särskild granskare. Danmark med sitt 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
119 SOU 1971:15, s. 218 f. 
120 Johansson, Svante, Svensk associationsrätt i huvuddrag, 10:1 u., 2011, s. 200.  
121 Nerep, E. & Samuelsson, P., a.a., 10:21.4. 
122 Nerep, E. & Samuelsson, P., a.a., 10:22.4.1. 
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krav på en fjärdedel av aktiekapitalet för att minoritetskvalificera ett beslut om 

särskild granskning är en sådan. Likaså att ansvarig myndighet i Norge, Dan-

mark och Finland ska företa en bedömning kring hur det föreligger godtagbar 

grund för särskild granskning och att särskild granskare ska förordnas. I Eng-

land med kravet att de sökande ska framlägga bevis kring att ”inspection” ska 

initieras samt att de sökande kan krävas att ställa säkerhet på £5,000. Alla 

dessa skillnader kan ses som hinder mot att särskild granskning ska kunna före-

tas i syfte för något helt annat än tanken med institutet. Danmark med sitt krav 

på en fjärdedel av aktiekapitalet är ett uttalat hinder. För dansk rätts del har det 

ansetts att missbruksrisken inte är särskilt stor då en minoritet som har en sådan 

betydande del som en fjärdedel av aktiekapitalet säkerligen inte vill skada bo-

lagets rykte. Det föreligger dessutom en säkerhetsventil i att om en minoritet av 

denna storlek oavsett skulle vilja skada bolaget, till exempel för att orsaka 

kursfall på bolagets aktier med utsikten att dessa ska förvärvas, ska skifteretten 

enligt § 150 Stk. 2 avslå den ogrundade granskningsansökningen.123 Det menas 

således att gränsen på en fjärdedel av aktiekapitalet samt skifterettens prövning 

om granskningen är grundad som hinder mot missbruk, framförallt i rent pre-

ventivt syfte.  

5.5 Sammanfattning 

Missbruk av granskningsinstitutet uppmärksammades redan i de motsvarande 

äldre reglerna kring minoritetsrevisor. Samtidigt har de olika formella kraven 

som gäller för granskningen och möjligheten att få till stånd en sådan, ansetts 

tillräckliga. Vad som utgör missbruk har dock inte slagits fast. Varken i förar-

betena eller i litteraturen har det företagits någon genomgång av vad som kon-

stituerar ett missbruk av granskningsinstitutet. Chikanös användning är det 

återkommande som både förarbetena och litteraturen återkommer till utan att 

förklara vad det innebär. En tanke kan vara att författare endast återgivit det 

som sades i lagmotiven i 1908 års lagförslag, utan att analysera vad som torde 

utgöra chikanös användning. Någon empiri som stöd för om det förekommer 

missbruk föreligger inte, ej heller till stöd för de få exempel som nämnts kan 

utgöra ett missbruk. Således är missbruksfrågan knappt varken berörd eller 

analyserad i svensk rätt på något djupare plan.   
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
123 Werlauff, E., a.a., s. 434.  
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Jämför man med länderna utanför Sverige finns där många fler restriktioner för 

att förhindra ett missbruk av motsvarande institut. Även de motsvarande EU-

reglerna förordades innehålla hinder för att förhindra missbruk. Däremot kan 

de svenska reglerna med sina endast formella krav dock påverka brukandet av 

institutet i en för minoriteten förmånlig och viktig funktion.  
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6 Granskningsinstitutets funktionella relationer 
I en diskussion kring eventuella missbruk och ändamålsenligheten med institu-

tet måste det även undersökas och analyseras om granskningsinstitutet fyller 

andra funktioner än de som framgår av lagtexten och lagförarbetena. Detta bör 

sedan bedömas i ljuset av nämnda syften och ändamål. Samtidigt när en utblick 

mot utländsk rätt företas måste det analyseras hur de olika bestämmelserna re-

glerats där utifrån vilka funktioner de ska fylla. Det kan tänkas att regleringen 

har skett på ett sätt för att andra funktioner har regleras genom andra bestäm-

melser. Utöver de ovan redogjorda funktionerna som granskningsinstitutet fyll-

ler kan frågan ställas om det även förekommer andra funktioner som institutet 

fyller, trots att detta inte uttrycks i lagtexten eller i lagförarbetena?  

6.1 Institutets förhållande till andra skyddsregler 

Granskningsinstitutet är som redogjorts för en viktig del i minoritetsskyddet 

med syftet att skydda minoriteten mot majoritetsmissbruk. Detta syfte upprätt-

håller institutet genom sin funktion som utrednings- och insynsmöjlighet kring 

bolagets verksamhet och bolagsledningens förehavanden för att erhålla inform-

ation om det föreligger oegentligheter eller missbruk.  

 

Vid en händelse att ett majoritetsmissbruk är på pass omfattande eller proble-

men mellan en majoritet och en minoritet är så pass allvarliga, förblir emeller-

tid den sista utvägen att lämna bolaget.124 I Sverige föreligger endast två möj-

ligheter för en minoritet att med hjälp av explicita regler avveckla sitt ägande i 

bolaget vid ett missbruk. I 25 kap. 21-23 §§ ABL föreligger det bestämmelser 

om tvångslikvidation och inlösen på grund av majoritetsmissbruk. Enligt 25 

kap. 21 § ABL kan en minoritet bestående av en tiondel av aktiekapitalet an-

söka hos allmän domstol om tvångslikvidation på grund av att en aktieägare 

genom att missbruka sitt inflytande i bolaget medverkat till överträdelse av 

ABL, ÅRL eller bolagsordningen. Om det finns särskilda skäl till det på grund 

av missbrukets långvarighet eller någon annan anledning kan allmän domstol 

besluta om likvidation. Istället för att tvångslikvideras kan bolaget enligt 25 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124 Jfr. t.ex. Davies, P. & Worthington, S., a.a., s. 742. 
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kap. 22 § ABL yrka på att bolaget ska åläggas att lösa in aktierna av den ak-

tieägare som blivit utsatt för majoritetsmissbruk. Det är därmed endast bolaget 

och inte aktieägaren som kan yrka om detta samt att det är bolaget självt som 

ska åläggas att lösa in aktierna. Bestämmelserna är dessutom så pass snäva att 

det enligt uppgift endast finns ett fåtal mål – möjligen tre stycken – rörande 25 

kap. 21-23 §§ ABL. Där det mest kända är Trustormålet, som dock handlade 

om en minoritet som kom i majoritetsställning.125 Detta i sig innebär dock inte 

att reglerna i 25 kap. 21-23 §§ ABL inte fyller en funktion trots detta, vilket re-

dogörs för nedan.  

 

Vidare finns det regler i 29 kap. 4 § ABL angående aktieägares inlösensskyl-

dighet vid missbruk. Om det är motiverat till hänsyn till faran för fortsatt miss-

bruk och förhållandena i övrigt, är en aktieägare som avses i 29 kap. 3 § ABL 

som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat skada genom överträdelse av 

ABL, ÅRL eller bolagsordningen, skyldig att lösa in skadelidande aktieägares 

aktier. Dessa regler är dock snäva vilket innebär att domstolen praktiskt taget 

nästan aldrig tillämpar dem.126 

 

En annan viktig aspekt rörande dessa bestämmelser är att det föreligger en vä-

sentlig svårighet för en minoritet att skaffa sig tillgång till information om bo-

lagets förhållanden som kan behövas för att påvisa för allmän domstol att en 

majoritet missbrukat sitt inflytande.127 Att ett sådant majoritetsmissbruk kan 

göras särskilt gällande i fåmansbolag har antagits.128 I detta fall spelar gransk-

ningsinstitutet en ovärderlig roll för möjligheten att införskaffa sådan informat-

ion, det kan i själva verket utgöra den enda möjligheten för minoritetsägare att 

bruka de ovan nämnda inlösensreglerna.  

 

Bestämmelserna i ABL om aktiers fria överlåtenbarhet är även det en del i mi-

noritetsskyddet och framförallt som ett skydd mot maktmissbruk från majorite-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
125 Andersson, Jan, Minority Shareholder Protection in SMEs: A Question of Informat-
ion Ex Post and Bargaining Power Ex Ante?, COMPANY LAW AND SME's, Neville & 
Karsten Engsig Sørensen, eds., Nordic & European Company Law Working Paper 
No. 10-06, 2010, s. 205 not 10. 
126 Andersson, J., a.a., s. 204 not 9. 
127 Jfr., Skog, Rolf, Rodhes Aktiebolagsrätt, 24:1 u., 2014, s. 256 ff. 
128 Nerep, E. & Samuelsson, P., a.a., 25:21.2. 
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tens sida. Detta på så sätt att en minoritetsaktieägare som är missnöjd med ma-

joritetens skötsel av bolaget kan lämna bolaget genom att sälja sitt aktieinne-

hav.129 Detta måste dock ställas i relation till spridningsförbudet i 1 kap. 7 § 

ABL och att en riktigt fri överlåtenbarhet i princip endast existerar i publika 

bolag där aktieägarna kan välja att annonsera om och avyttra sina aktier på 

svensk eller utländsk börs eller annan organiserad marknadsplats. Rätten att 

fritt överlåta aktier har till och med kallats illusorisk om det inte finns en 

marknad för aktierna.130  

 

I ett fåmansbolag, det vill säga ett bolag med få antal aktieägare ofta med nära 

band till varandra och/eller där aktieägarna är anställda i bolaget eller utövar 

kontroll över bolagets drift, har minoriteten således inte samma möjlighet att 

avyttra sina aktier. De har oftast endast möjligheten att sälja sina aktier till ma-

joriteten och då till ett pris som kanske inte motsvarar kapitalvärdet av aktierna 

eller till ett pris aktierna skulle betingat på en öppen marknad.131 Om det inte i 

bolagsordning eller aktieägaravtal har reglerats kring möjligheten att lämna bo-

laget, uppstår det då en inlåsningseffekt där minoritetsaktieägaren inte kan 

lämna bolaget med sin investering.132 Med tanke på att minoritetsaktieägaren i 

ett fåmansbolag troligen inte finner någon marknad för sina aktier utanför den 

bestående delägarkretsen, är dennes möjligheter att dra sig tillbaka på rimliga 

villkor lämnade åt de övriga aktieägarna och det de är villiga att betala för akti-

erna. Minoritetsaktieägaren i ett fåmansbolag befinner sig således i en sämre 

situation än aktieägarna i ett aktiebolag som är börsnoterat eller en delägare i 

ett handelsbolag. Detta med tanke på aktieägares möjlighet att i börsnoterade 

företag sälja aktierna på en marknad och delägarens möjligheter i ett handels-

bolag dra tillbaka sitt kapital och sin andel av vinsten genom möjligheten att 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
129 Se t.ex. SOU 1941:9, s. 262, SOU 1971:15, s. 159, prop. 1975:103, s. 139 f. och 
245 f. samt prop. 2004/05:85, s. 250. 
130 Sjöman, Erik, Bolagsordningen, aktieägaravtalet och minoriteten, Aktiebolagens 
minoritetsskydd, Stockholm Centre for Commercial Law, nr. 7, 2008, s. 61. 
131 Jfr. Andersson, J., a.a., s. 191 och s. 197. 
132 Se t.ex. Neville, Mette, A statutory buy-out right in SMEs. COMPANY LAW AND 
SME's, Neville & Karsten Engsig Sørensen, eds., Thomson Reuters, 2010; Nordic & 
European Company Law Working Paper No. 10-06, s. 247 och Andersson, J., a.a., s. 
191. 
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upplösa bolaget.133 Med tanke på det ovan nämnda att majoritetsmissbruk är 

mer antagligt i fåmansbolag medför det att situationen är än värre. Möjligheten 

att sälja sina aktier ger således inget skydd för minoriteten när det förekommer 

missbruk eller konflikter och en minoritetsaktieägare vill lämna bolaget.134  

 

De möjligheter lagstiftaren tillförsäkrat aktieägare och framförallt minoritets-

aktieägare att avveckla sitt ägande i bolaget verkar därmed vara ofullständiga. 

Inga av de nämnda reglerna ger ett tillräckligt och reellt skydd eller en reell 

möjlighet för minoritetsaktieägare att lämna ett bolag på skäliga villkor och er-

hålla skälig ersättning för sina aktier.  

6.2 Granskningsinstitutet som implicit exitregel 

Både i utredningsdirektivet och i doktrinen har det påtalats att institutet an-

vänds eller kan komma att användas i syftet att minoriteten vill avveckla sitt 

ägande i bolaget. Ovan uttrycktes att detta nödvändigtvis inte behöver innebära 

ett missbrukande av granskningsinstitutet. Med tanke på att rätten att fritt över-

låta sina aktier som en möjlighet att frigöra sig från majoritetsmissbruk eller 

misskötsel av bolaget i realiteten endast är möjligt för minoritetsaktieägare i 

börsnoterade bolag, uppstår frågan hur minoritetsaktieägare i onoterade bolag 

ska undkomma samma svårigheter. Här ska därmed en analys företas kring om 

granskningsinstitutet tillsammans med andra bestämmelser i ABL kan ha 

funktionen av en exitregel. 

 

Exitregler kan delas in i två typer; explicita och implicita. Explicita exitregler 

för minoritetsaktieägare är antingen lagreglerade bestämmelser eller generella 

principer inom bolagsrätten, där minoritetsaktieägare när de är utsatta för nå-

gon form av missbruk, kan ansöka hos domstol att bolaget eller majoritetsägare 

ska tvingas att köpa minoritetens aktier till ett skäligt pris. Implicita exitregler 

för minoritetsaktieägare är regler som utgör grunden för en talan för minori-

tetsaktieägarna, som i sig självt inte erbjuder en exit. Däremot kan de i en för-

handlingssituation mellan minoritetsaktieägare och majoritetsaktieägare impli-

cit leda till en exit varigenom bolaget eller majoritetsaktieägarna köper minori-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
133 Sandström, Jan, Hembud och lösningsrätt vid övergång av aktie, 1976, s. 72. 
134 Neville, M., a.a., s. 261 och s. 269. 
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tetsaktieägarnas aktier till ett skäligt pris.135 Tanken med exitregler är att de ska 

tillförsäkra minoritetsaktieägare förhandlingsmöjligheter för att antingen kunna 

påverka styrningen av bolaget eller annars försättas i en tillräckligt stark för-

handlingsposition för att kunna få skälig ersättning för sina aktier.136 De är 

även effektivare som minoritetsskyddsregler än bestämmelser om likvidation 

och inlösen av aktier, eftersom det inte förekommer några kostsamma och 

långdragna rättegångar och inte är tyngda av bevisbördan.137 Genom att för-

sätta minoriteten i en tillräckligt stark förhandlingsposition gentemot majorite-

ten, upprätthålls minoritetsskyddet. För att nå en sådan position krävs möjlig-

heter för minoriteten att få tillgång till all information om bolaget och dess fö-

rehavanden, likt en hypotetisk perfekt marknadssituation. Till detta måste det 

även tillkomma effektiva sanktioner, dessa måste vara motsvarande en exit-

möjlighet varigenom majoriteten eller bolaget köper minoritetens aktier till ett 

skäligt pris.138  

 

Med beaktande av att en minoritet enligt reglerna i 25 kap. 21-23 §§ ABL kan 

ansöka om att bolaget ska tvångslikvideras eller att få sina aktier inlösta, i 

kombination med reglerna om särskild granskning och möjligheten att få en 

särskild granskare förordnad, kan minoritetsaktieägare försättas i en position 

där den skyddas mot majoritetsmissbruk. Likaså är fallet med reglerna i 29 

kap. 3-4 §§ ABL för minoritetsaktieägare att få sina aktier inlösta vid makt-

missbruk från en annan aktieägares sida. Det sker genom att minoritetens för-

handlingsposition gentemot majoriteten förbättras och därmed kan förhandla 

om att få sina aktier köpta eller inlösta till ett skäligt pris. Detta med tanke på 

att den information som krävs för att domstol ska bifalla en tvångslikvidations-

ansökan är möjlig för minoriteten att erhålla genom en särskild granskning, 

tillsammans med de kostnader som uppstår och de resurser som krävs vid en 

särskild granskning samt den möjligheten att bolagets rykte försämras om en 

granskning genomförs. Möjligheten särskild granskning ger att få ta del av in-

formation om bolaget och dess förehavanden samt de sanktioner som kan göras 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
135 Andersson, J., a.a., s. 201 f.  
136 Se Andersson, J., a.a., s. 204 och Neville, M., a.a., s. 288. 
137 Neville, M., a.a., s. 293. 
138 Andersson, J., a.a., s. 205 f.  
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gällande ifall majoritetsmissbruk kan påvisas, försätter minoriteten i en sådan 

förhandlingsposition som är nödvändig. Därmed kan granskningsinstitutet tän-

kas uppfylla en implicit positiv funktion som en möjlighet för en förtryckt mi-

noritet att avveckla sitt ägande i bolaget. En sådan typ av funktion kan inte an-

ses utgöra ett missbruk då ändamålet med minoritetsskyddet är att upprätthålla 

ett skydd för minoriteten mot missbruk från majoritetens sida, även om denna 

funktion granskningsinstitutet medför inte är det explicita syftet med det-

samma. Det bakomliggande ändamålet med institutet upprätthålls fortfarande. 

Institutet kan således sägas implicit fylla en positiv funktion som exitregel.  

6.2.1 Negativa funktioner 

Granskningsinstitutet kan även fylla negativa funktioner, till exempel genom 

att reglerna kan utnyttjas av en minoritet för att få igenom bestämmelser eller 

direktiv i bolaget som är övervägande till fördel för minoriteten jämfört med 

majoriteten. Det kan tänkas att till exempel en aktieägare som bedriver konkur-

rerande verksamhet med bolaget använder det som påtryckningsmedel för sitt 

eget bästa. Detta är en skillnad jämfört med när en aktieägare som bedriver 

konkurrerande verksamhet försöker komma över information om bolaget som 

annars inte hade varit möjligt. Då rör det sig fortfarande om att använda 

granskningsinstitutet för det ändamålet det är till för, men att motivet bakom 

granskningen inte är samma som motiven bakom syftet med institutet. En så-

dan funktion som nämnts här är istället en funktion som inte har något alls med 

institutet att göra.  

6.3 Exitmöjligheter utomlands 

Om det då kan antas att granskningsinstitutet fyller en implicit funktion som 

exitmöjlighet, är det av intresse, med tanke på den utblick som företagits mot 

den utländska rätten, att undersöka motsvarande regler och hur dessa fungerar. 

6.3.1 Norsk rätt 

Den norska rätten innehåller en explicit exitregel för aktieägare i privata aktie-

bolag med bestämmelser i § 4-24 aksjeloven. Enligt § 4-24 (1) ska rätten efter 

ansökan från en aktieägare inlösa aktieägarens aktier när tungt vägande skäl ta-

lar för att aktieägaren ges rätt att utträda ur bolaget till följd av 1. ett bolagsor-

gan eller andra som representerar bolaget handlat i strid med §§ 5-21 och 6-28, 
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2. en annan aktieägare i bolaget har missbrukat sitt inflytande i bolaget, eller 3. 

det har uppstått ett allvarligt och varaktigt motsättningsförhållande mellan ak-

tieägaren och andra aktieägare rörande driften av bolaget. Enligt § 4-24 (2) kan 

ett yrkande om inlösning inte godtas om detta medför väsentlig skada för bola-

gets verksamhet eller för övrigt är oskäligt för bolaget. Yrkandet kan heller inte 

godtas om bolaget anger en annan som är villig att överta aktierna mot ett ve-

derlag som motsvarar inlösensumman. En åtgärd med yrkande om inlösning 

måste inledas inom rimlig tid.   

 

Reglerna om möjlighet till utträde och inlösen infördes bland annat för när det 

föreligger maktmissbruk eller allvarliga och varaktiga motsättningsförhållan-

den.139 Reglerna bygger delvis på regler från den tidigare lagen samt härled-

ning från allmänna principer inom bolagsrätten. Praxisen kring dessa principer 

gäller även andra bolagsformer, vilket innebär att dessa kan användas inom de 

publika bolagen.140 

 

I de norska förarbetena lyftes det särskilt fram i frågan om exitreglerna att hän-

visning till att sälja aktierna inte alltid är ett riktigt alternativ då majoriteten 

missbrukar sin ställning i bolaget eller det uppstått svåra motsättningar mellan 

majoriteten och minoriteten. I de situationerna ansågs det ofta vara svårt eller 

omöjligt att hitta en köpare som var villig att betala ett pris motsvarande akti-

ernas reella värde. Aktieägarnas möjligheter till att sälja aktierna ansågs där-

med vara avskurna eller starkt reducerade.141   

6.3.2 Engelsk rätt 

I den engelska rätten finns det två olika typer av bestämmelser som kan använ-

das som exitmöjlighet. Den första är bestämmelserna om unfair prejudice i 

section 994 i Companies Act 2006. Däri stadgas att varje medlem får ansöka 

hos domstol att bli inlöst på grunden att (a) bolagets förehavanden är eller har 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
139 NOU 1996:3, s. 172. 
140 Se Aarbakke, Magnus, Aarbakke, Asle, Knudsen, Gudmund, Ofstad, Tone & 
Skåre, Jan, Aksjeloven og allmennaksjeloven : Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjesel-
skaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (all-
mennaksjeloven) : kommentarutgave / ved Magnus Aarbakke, Asle Aarbakke, Gud-
mund Knudsen, Tone Ofstad & Jan Skåre, 3 u., 2013, s. 295 och Andersson, J., a.a., s. 
202. 
141 NOU 1996:3, s. 110, se även Aarbakke, M. m.fl., a.a., s. 293.  
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företagits på ett sätt vilket är oskäligt skadligt för medlemmarnas generella in-

tresse eller en del av medlemmarna (inklusive åtminstone medlemmen själv) 

eller (b) att varje faktisk eller föreslagen handling eller underlåtenhet av bola-

get (inklusive varje handling eller underlåtenhet för dess räkning) är eller 

skulle vara skadligt. Dessa regler är primärt ett minoritetsskydd, framförallt till 

skydd för de aktieägare som inte utöver någon kontroll över bolaget.142 Före-

havandena måste vara både oskäliga och skadliga och det är effekten av dessa 

som är det huvudsakliga, inte motiven eller intentionerna bakom dem.143 Om 

domstolen är tillfreds med ansökan ger bestämmelserna i section 996 denna 

möjlighet att besluta om skälig lindring gällande de spörsmål som klagats på. 

Utöver denna generella möjlighet ges domstolen i section 996(2) fem särskilda 

befogenheter, varav den allra vanligaste är att den sökandes aktier ska inlösas 

av kontrollerande aktieägare eller bolaget självt.144 

 

Den andra möjligheten är bestämmelserna i section 122(1)(g) i the Insolvency 

Act 1986 om just and equitable winding-up. Ett bolag kan avvecklas om dom-

stol finner att det är rätt och skäligt att bolaget borde avvecklas. Denna be-

stämmelse kan då nyttjas som en implicit exitregel genom att hotet om likvi-

dation kan få parterna att förhandla och därmed försätta minoriteten i en bra 

förhandlingssits gentemot majoriteten.145 

 

Intressant i sammanhanget för förevarande uppsats är även section 995 som 

tillåter the Secretary of State att ansöka hos domstol likt en aktieägare enligt 

section 994, om det efter en inspection dras slutsatsen att bolagets förehavan-

den har utförts på ett sätt som är oskäligt skadliga för medlemmarna eller delar 

av dem.146 Därmed kan den engelska motsvarigheten till särskild granskning 

leda till en ansökan om inlösen av minoritetens aktier vid missbruk från majo-

ritetens eller bolagets sida.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
142 Davies, P. & Worthington, S., a.a., s. 720.  
143 Se Davies, P. & Worthington, S., a.a., s. 732 f., och Neville, M., a.a., s. 264. 
144 Davies, P. & Worthington, S., a.a., s. 741. 
145 Se Davies, P. & Worthington, S., a.a., s. 745 och Andersson, J., a.a., s. 204.  
146 Davies, P. & Worthington, S., a.a., s. 721. 
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6.4 Sammanfattning 

Det är viktigt för förtroendet för aktiebolag att möjligheter finns att kunna 

lämna bolaget vid missbruk eller svåra samarbetsproblem. Möjligheten att 

locka till sig nytt kapital torde försvåras om aktieägare ska tvingas stå ut med 

majoritetsmissbruk. Investerare vill säkerligen inte lika villigt satsa sina pengar 

när sådana risker föreligger. Från ett samhälleligt perspektiv är det därmed på-

tagligt sämre med sådana risker som föreligger om det uppstår tveksamheter 

inför frågan att investera. Ett mer riskvilligt kapital skulle säkerligen möjliggö-

ras om en investerande minoritet visste att de hade möjligheter att lämna bola-

get utan risken att bli inlåsta. Detta problem har även uppmärksammats i förar-

betena.147   

 

Enligt min mening kan det därmed tänkas att granskningsinstitutet fyller en vi-

dare funktion än det som framgår av lagtexten och lagförarbetena och än de 

funktioner som institutet vanligtvis hänförs till. Därmed är den vidare funkt-

ionen en viktig del i att uppfylla även det bakomliggande syftet med minori-

tetsskyddsreglerna, att skydda minoriteten mot majoritetsmissbruk. Att en mi-

noritet brukar institutet i ett försök att lämna bolaget innebär inte ett missbruk 

av institutet, det kan mycket väl föreligga goda grunder för minoriteten att vilja 

avveckla sitt ägande.   

 

Självklart föreligger det argument mot exitregler, som att frågor kring hur en 

exit ska ske bör regleras i bolagsordningen eller i aktieägaravtal. Detta är dock 

förknippat med svårigheter. Det är svårt att förutse alla situationer som kan 

uppstå, till exempel missbruk från någon eller några parters sida eller att sam-

arbetsmöjligheterna omintetgörs. Till detta tillkommer även transaktionskost-

nader för att införliva sådana typer av regleringar, eftersom man vanligtvis inte 

besitter kunskapen att förutse alla problem och ordna dessa i bolagsordning el-

ler i aktieägaravtal. Det är därför alldeles för dyrt att införskaffa juridisk råd-

givning till detta.148 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
147 Jfr. SOU 1941:9, s. 262. 
148 Neville, M., a.a., s. 280 f. 
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Det skulle därför vara bättre att i sådana fall reglera detta i ABL. Framförallt 

eftersom tanken bakom ABL är att det ska fungera som ett standardkontrakt för 

att sänka transaktionskostnaderna för bolagen och dess ägare. Det är bättre att 

sedan låta ägare avtala bort regleringen i ABL om de vill och istället reglera 

detta i bolagsordning eller aktieägaravtal.  

 

Vid jämförelser med andra länders regler och hur institutet reglerats där måste 

det således jämföras hur minoritetsskyddet är uppbyggt i stort. Av de re-

dogjorda exitreglerna i Norge och England framgår att minoriteten tillförsäkras 

ett skydd mot majoritetsmissbruk genom möjligheten att få sina aktier inlösta. 

Detta måste då självfallet tas i beaktande vid eventuella jämförelser av gransk-

ningsinstituten, det går inte att endast jämföra regleringen av själva institutet 

utan att företa en djupare analys av vilka funktioner det fyller i varje enskilt 

land.   
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7 Uppgifter kring särskild granskning  

7.1 Bakgrunden till utredningsdirektivet 

Med tanke på att det i promemorian framgår att det gjorts gällande att gransk-

ningsreglerna missbrukas av minoritetsaktieägare, är det intressant att ta reda 

på mer kring bakgrunden till utredningsdirektivet. Vem är det som gjort gäl-

lande detta, vad definierar de som missbruk och vad för uppgifter har de kring 

att särskild granskare utsetts vid upprepade tillfällen utan att det finns sakliga 

skäl för det?  

 

Någon vidare utveckling av det som framgår av promemorian kunde inte före-

tas, dock gavs en viss ytterligare bakgrund. Justitiedepartementet har från prak-

tiker fått signaler om att regelverket för granskningsinstitutet inte fungerar op-

timalt. Flera advokater som åtar sig uppdrag som särskild granskare har fram-

fört synpunkter direkt till departementet att granskningsinstitutet utnyttjas på 

det sätt som beskrivs i promemorian. Det stod klart för departementet att det 

fanns ett utrymme för att förbättra reglerna, även om det självklart kan diskute-

ras vad som är ett missbruk eller inte.149   

7.2 Bolagsverkets och länsstyrelsernas uppgifter 

7.2.1 Särskild granskare förordnad vid fler än ett tillfälle 

I ett försök att undersöka om uppgifterna som återgetts i promemorian att sär-

skild granskning använts av minoriteteten, genom att utse en särskild granskare 

vid upprepade tillfällen utan sakliga skäl, ställdes en fråga angående hur många 

bolag sedan åren 2000/2001 som särskild granskare förordnats i vid fler än ett 

tillfälle. Frågan ställdes till Bolagsverket samt länsstyrelserna i Stockholms, 

Skånes och Västra Götalands län. Till Bolagsverket gäller detta självklart end-

ast sedan de övertog uppgiften att förordna granskare i november 2013.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
149 Uppgifter inhämtade via e-post av Anders Ahlgren på Justitiedepartementet, enhet-
en för fastighetsrätt och associationsrätt, under december månad 2014. 
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Enligt Bolagsverkets uppgifter har detta skett i två bolag att särskild granskare 

utsetts vid två olika tillfällen.150 I det ena av dessa bolag rörde den andra 

granskningen en fortsättning på den första då de under den första granskningen 

kom fram till att granskningstemat borde avse en längre period. Ytterligare ett 

bolag förekommer där ansökningen avslogs på grund av att sökanden avvisa-

des från bolagsstämman innan beslut om särskild granskning fattats. Det före-

ligger där istället ett nytt ärende hos Bolagsverket om kallelse till bolags-

stämma där kallelsen gäller att utse särskild granskare. Enligt handläggaren är 

parterna dock på väg att förlikas. Det har således förekommit endast två bolag 

där Bolagsverket förordnat granskare fler än en gång. Av 40 stycken förord-

nanden rör det sig därmed om två bolag av 38 stycken, eller drygt fem procent, 

varav det ena, som sagt, behövde företa en ny ansökan för att få en längre pe-

riod som granskningstema.151  

 

I Stockholms län var antalet bolag nio stycken där särskild granskare förordna-

des i vid fler än ett tillfälle från januari 2000 till november 2012.152 Under tids-

perioden fick 92 stycken ansökningar om förordnande bifall. Det första bolaget 

där det förordnats granskare vid fler än ett tillfälle inkom den första ansökan i 

juli år 2000 och den andra i augusti 2005, det kan därmed inte räknas som upp-

repande tillfällen med en så pass lång tid i mellan.153 I sex av bolagen har sär-

skild granskare förordnats vid två tillfällen inom ett eller två år. I två av bola-

gen har särskild granskare förordnats vid tre tillfällen, det ena inom loppet av 

tre år och det andra inom loppet av ett år. Detta kan däremot ses som uppre-

pade fall av förordnande. Det uppgår därmed till totalt åtta bolag av drygt 80, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
150 Se Bolagsverkets beslut 2014-01-31 AD 223572013 och 2014-11-04 AD 1/20/2014 
samt beslut 2014-06-23 AD 680/2014 och 2014-11-27 AD 2121/2014. 
151 Uppgifter inhämtade via e-post från Bolagsverket under november och december 
2014. 
152 Se Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 2001-01-06 Dnr 033299-2000 och 2005-
10-11 Dnr 044983-2005, beslut 2005-12-06 Dnr 061847-2005 och 2006-06-29 Dnr 
036486-2006, beslut 2007-02-14 Dnr 006773-2007, 2008-01-18 Dnr 116893-2007 
och 2010-03-19 Dnr 087562-2009, beslut 2007-04-13 Dnr 024241-2007 och 2008-08-
11 Dnr 060454-2008, beslut 2008-08-19 Dnr 049098-2008 och 2008-12-05 Dnr 
092287-2008, beslut 2009-04-30 Dnr 022562-2009 och 2009-10-07 Dnr 062243-
2009, beslut 2010-04-27 Dnr 002826-2010 och 2010-04-27 Dnr 003253-2010, beslut 
2010-05-27 Dnr 005746-2010 och 2010-06-28 Dnr 007469-2010 och 2010-12-13 Dnr 
014740-2010, beslut 2011-12-09 Dnr 33089-2011 och 2012-03-02 Dnr 4341-2012. 
153 Se Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 2001-01-06 Dnr 033299-2000 och 2005-
10-11 Dnr 044983-2005. 
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således knappt tio procent. Dessa behöver dock inte utgöra uppredande förord-

nanden utan sakliga skäl, men utan möjligheten att analysera granskningsrap-

porten samt jämföra den med granskningstemat är det omöjligt att avgöra.  

 

I Skåne län förekom detta i ett bolag under tidsperioden 2001-2013 utav 20 

stycken förordnanden, ett bolag av 19 totalt. Där rörde dock granskningstemat 

två olika tidsperioder för granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper, 

1998-2002 i det ena och 2008-2010 i det andra, varför det kan tänkas att 

granskningen delades upp för att inte bli för omfattande.154 I Västra Götalands 

förekom det inte i ett enda bolag att särskild granskare förordnades vid fler än 

ett tillfälle under tidsperioden 2000-2013 utav totalt 31 stycken.  

7.2.2 Återtagen eller avskriven begäran om särskild granskning 

Ett ytterligare försök att genom Bolagsverkets och länsstyrelsernas statistik ut-

reda om ett beslut om särskild granskning röstats igenom för att användas som 

påtryckningsmedel företogs. Frågan som ställdes var hur många begäranden 

om förordnande som hade återtagits innan ett förordnande skett under en viss 

period samt om det fanns registrerat någon anledning till att detta hade skett. 

 

Enligt Bolagsverket förs det inget register kring avskrivningar eller återtagan-

den, utan om detta sker görs det elektroniskt i varje enskilt ärende, varför det 

skulle krävas ett omfattande arbete att gå igenom.155  

 

I Stockholms län förekom det 13 stycken avskrivningar och ett återtagande 

mellan 2000-2013. I de allra flesta fallen avskrevs ärendena efter att sökanden 

återkallat ansökan, utan att anledningen fanns antecknad i avskrivningsbeslutet. 

Två gånger begärdes avskrivning efter att samtliga aktieägare på stämman be-

slutat om detta.156 Två gånger begärdes avskrivning efter att bolaget försatts i 

konkurs eller efter konkursbeslut fattats.157 Vid tre tillfällen har avskrivning 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
154 Se Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2010-06-23 Dnr 205-4520-10 och 2010-08-09 
Dnr 205-9331-10. 
155 Uppgifter inhämtade av Henrik Ytterström via e-post under december månad 2014. 
156 Se Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 2006-05-15 Dnr 2052-0633333 och 
2009-09-10 Dnr 205-2009-50055. 
157 Se Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 2002-04-15 Dnr 2474-02-5240 och 
2004-04-21 Dnr 2474-02-46046. 
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begärts efter att de sökandes aktier blivit köpta av antingen majoriteten eller 

nya ägare i bolaget.158 I de resterande fallen fanns inga anteckningar kring var-

för sökanden begärt avskrivning eller återtagande.  

 

I Västra Götalands län har under de senaste tio åren detta skett fem gånger, en 

gång vardera åren 2004, 2005 och 2012 samt två gånger året 2013. Den enda 

noteringen var ett beslut om att ärendet avskrevs från vidare handläggning. I 

Skånes län har avskrivning skett en gång under tidsperioden, detta var år 2010. 

Anledningen till detta var att sökanden önskade Länsstyrelsen att avvakta med 

förordnande då förhandlingar pågick, varefter särskild granskare inte längre 

önskades, varpå Länsstyrelsen avskrev ärendet.  

 

Av uppgifterna framgår vanligtvis inte varför en sökande begär avskrivning el-

ler återtagande av begäran om särskild granskning. Intressant är dock uppgif-

terna från Stockholms läns länsstyrelse, där begäran om avskrivning skedde vid 

tre tillfällen under tidsperioden på grund av att sökandens aktier blivit köpta el-

ler inlösta.  

7.3 I vilken utsträckning förekommer så kallat missbruk?  

En analys kring hur vanligt förekommande det så kallade missbruket är blir 

därmed viktigt. Detta med tanke på det tidigare nämnda i uppdraget från Justi-

tiedepartementet att se över reglerna om särskild granskning då det gjorts gäl-

lande att reglerna missbrukas av minoriteten när det finns en konflikt med ma-

joriteten genom upprepade förordnanden av granskare utan saklig grund.159  

 

Frågan om förekomsten av missbruk har behandlats ytterst lite, men Beyer och 

Båvestam för till exempel fram att de själva har kännedom om flera gransk-

ningar som helt tyckts sakna objektivt intresse och med närmast taget obegrip-

liga granskningsteman, där länsstyrelsen förordnat särskild granskare i fallen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
158 Se Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 2008-07-10 Dnr 2052-2008-55780, 
2008-07-10 Dnr 2052-2008-57039 och 2009-05-07 Dnr 205-2009-30464. 
159 PM Ju2014/2553/P – Uppdrag att se över reglerna om särskild granskning i aktie-
bolagslagen s. 1. 
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och högre instanser avstått från att ändra länsstyrelsen beslut.160 Vilka dessa är 

kunde dock ej förtäljas då det rör sig om klientbolag.161  

 

En utgångspunkt kan däremot tas i de ovan redogjorde statistikuppgifterna. Ska 

någonting härledas från uppgifterna från Bolagsverket och länsstyrelserna kan 

det konstateras att upprepade granskningar inte är särskilt förekommande. Bo-

lagsverket som nu innehar uppgiften ger dessutom en enhetlig bild över det ak-

tuella totala antalet i landet. Där har det som redogjorts endast skett i två bolag, 

varav ett av dessa ansökte om nytt förordnande då det under den första gransk-

ningen upptäcktes att tiden för granskningen borde vara längre. Som det ser ut 

för närvarande är det ännu lägre procentuell andel bolag där det förordnas 

granskare i vid fler tillfällen än jämfört med i Stockholms län innan Bolagsver-

kets övertagande. I Skåne län låg den procentuella siffran på drygt fem procent 

och i Västra Götalands län noll procent, då det inte förordnats särskild 

granskare i något bolag vid fler än ett tillfälle. För de tre länen rörde det sig 

därmed om drygt 140 stycken förordnanden och knappt åtta procent av alla 

förordnanden rörde bolag som redan haft särskild granskare förordnad.  

7.4 Erfarenheter från verksamma advokater162 

För att få ytterligare en synvinkel på frågan om så kallat missbruk, kontaktades 

verksamma advokater som alla varit förordnade som särskild granskare. De har 

därmed erfarenheter och insikt i det praktiska brukandet av institutet.  

 

En första fråga var vad de skulle definiera som ett missbruk av granskningsin-

stitutet, vilken gavs följande svar. Båvestam definierade det som att söka nå 

andra mål än vad reglerna är avsedda för, det vill säga minoritetsskyddsregler 

som syftar att ge minoritetsägare i bolag med mer spritt ägande än tio ägare, en 

insyn. Detta kan naturligtvis vara många olika saker, men det är svårt att av-

göra vad som är ett missbruk och inte. Ett exempel är när en stor minoritetsä-

gare som också är konkurrent inte är intresserad av hur styrelsen sköter sig, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
160 Beyer, C. & Båvestam, U., a.a., s. 29.  
161 Enligt uppgifter från advokat Urban Båvestam. 
162 Intervjuer har företagits med advokaterna Urban Båvestam den 18/12 2014, Jesper 
Grünbaum den 15/12 2014 och via telefon med Marcus Johansson 22/12 2014. Frågor 
ställdes även via e-post till advokat Carl Svernlöv under december månad 2014. 
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utan vill ha en konkurrensfördel genom att gå in och granska kundlistor, pris-

listor och andra villkor för bolaget för att dra konkurrensfördel av det. Om mi-

noriteten utsätts för missbruk av majoriteten och inte kommer ut till ett vettigt 

pris, tillämpar minoriteten de här reglerna och egentligen skadar bolaget. Hål-

ler de på tillräckligt länge för att bli utköpta, ska det i normalfallet också defi-

nieras som missbruk. Att medvetet orsaka bolaget som man är aktieägare i 

skada för att komma ur sitt ägande, anser Båvestam utgöra missbruk. Sen kan 

det ibland finnas förmildrande omständigheter och det är när det är världskrig 

mellan aktieägarna. Men i de fall där det inte är alldeles uppenbart att majorite-

ten missbrukar sin ställning, då kan man nog kalla det för minoritetsmissbruk 

när man bara vill orsaka bolaget skada, även om syftet är att man ska bli av 

med sina aktier.  

 

Grünbaum definierade missbruk som att när den som begär granskningen inte 

gör det på grund av intresse i det som ska utredas, utan i stället för att det finns 

ett intresse att orsaka så mycket kostnader som möjligt för bolaget. Det är inte 

fråga om missbruk om det föreligger ett verkligt utredningssyfte, att gransk-

ningen syftar till att införskaffa kunskaper om förhållanden som är relevanta 

för aktieägandet, även om det som framkommer i granskningen också kan an-

vändas i en förhandling. Däremot är det missbruk om det inte finns ett reellt ut-

redningssyfte utan granskningen enbart är till för att orsaka bolaget kostnader 

och besvär.  

 

Johansson förde fram att olika intressenter nog kan missbruka institutet på 

olika sätt, det vill säga, vad som är missbruk är delvis beroende på synvinkel. 

Något som har förekommit är att en minoritet upprepade gånger utser särskild 

granskare bara därför att det är kostsamt för bolaget, i förhoppningen att majo-

riteten ska tycka att minoriteten är för besvärlig för att ha kvar i bolaget och 

känner sig tvingad att köpa ut minoriteten. Vid ett försök av att definiera miss-

bruk anser han att en vattendelare är om minoriteten är intresserad av den fråga 

som den sätter den särskilde granskaren att utreda. Om minoriteten inte egent-

ligen är intresserad av svaret på frågan är det missbruk. Däremot går det inte att 

per automatik säga att det är fråga om missbruk när minoriteten upprepade 

gånger begär att särskild granskare ska utses. Det kan vara så att informations-
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flödet till minoriteten är konsekvent strypt eller att styrelsen vid fler än ett till-

fälle vidtar tvivelaktiga åtgärder. Det vore en grannlaga uppgift att i lagtext de-

finiera vad missbruk är. 

 

Svernlöv definierade missbruk som upprepade begäranden om särskild gransk-

ning eller omotiverat breda granskningsteman, allt i syfte att driva kostnader 

för att tvinga majoriteten till en uppgörelse.  

 

En annan fråga som ställdes var på vilket sätt missbruk kan beivras. Båvestam 

tog upp fördelning av kostnadsansvaret samt en lämplighets- eller skälighets-

prövning på förhand där sökanden måste visa upp legitima skäl. Dock ska 

domstol i sådana fall vara den instans som förordnar särskild granskare. Detta 

för att ta ställning kring om granskning behövs och om granskningstemat är 

lämpligt och vettigt. Om reglerna ändras är det dock viktigt att inte bara ändra 

åt ett håll, så att det blir alltför svårt för minoriteten att få till stånd en särskild 

granskning.  

 

Grünbaum förde fram som förslag att betalningsansvaret gentemot granskaren 

åvilar den som begär att granskaren skall förordnas och det i vart fall när det 

gäller privata bolag, eller att det i vart fall införs en fungerande möjlighet för 

bolaget att i domstol rikta återkrav gentemot den som begärt att granskare ska 

förordnas om bolaget kan bevisa att granskningen inte varit skäligen påkallad. 

Grünbaum framförde också att han uppfattade att det alternativ som har disku-

terats i form av en möjlighet för granskaren att besluta att ansvaret skall ligga 

på den som begärt granskningen som en ordning som i praktiken inte kommer 

att fungera. 

 

Enligt Johansson är det nog svårt att beivra på utseendestadiet. Det kan tänkas 

att utseendemakten flyttas till domstol och att det uppställs mer stringenta ma-

teriella rekvisit för att få särskild granskare utsedd och för vad som är tillåtliga 

granskningsteman. I dagsläget kan granskningstemana vara väldigt lösliga. 

Även om detta vore en förbättring fångas nog inte samtliga relevanta miss-

bruksfall. Det är nämligen inte svårt att konstruera granskningsteman som till 

det yttre är helt legitima, trots att det finns ett illegitimt syfte med granskning-
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en. En ytterligare ändring vore då att titta på kostnadssidan, till exempel att 

domstol i efterhand, på yrkande av bolaget, kan slå fast att granskningen enbart 

hade ett chikanöst syfte eller annars var i någon mening ogrundad varefter mi-

noriteten åläggs stå för granskningskostnaden, det vill säga återbetala bolagets 

utlägg. Men om kostnadsansvaret helt skulle läggas över på minoriteten erhål-

ler majoriteten en alltför stor möjligheter att sabotera. Majoriteten kan då en-

kelt se till att granskningen blir väldigt dyr och tar lång tid att genomföra. I för-

längningen kan minoriteten tvingas avbryta granskningen alternativt välja att 

inte påbörja den på grund av kostnadsrisken. Det som är fundamentet i gransk-

ningsinstitutet (om det nu inte är tänkt att helt avskaffa det) är att minoriteten 

har en viss inneboende informationsrättighet. Institutet är bara verktyget för 

verkställandet av den rättigheten. Det kan ses som att majoriteten alltid, i kraft 

av att vara en majoritet med alla rättigheter det medför, kommer i åtnjutande av 

motsvarande information på bolagets bekostnad och att minoriteten inte, i vart 

fall som huvudregel, ska ha ekonomiskt tyngre åtkomst till information. 

 

Svernlöv menar att det kan beivras genom att föreskriva att minoriteten själv 

får bära kostnaden för granskningen.  

 

Vidare ställdes frågan i vilken omfattning det förekommer missbruk enligt de-

ras egna erfarenheter. Båvestam framförde att det är ett klent underlag att 

bygga på endast sina egna erfarenheter, som rör ungefär tio fall som förordnad 

granskare eller medverkan på någon av majoritets- eller minoritetssidan. Han 

vitsordar att det förekommer missbruk men kan inte uttala sig om omfattningen 

av det, dock att det inte varit missbruk i de allra flesta han varit med i som sär-

skild granskare. Detta tycker även Båvestam räcker ganska långt i en sådan här 

missbruksdiskussion, att granskningsinstitutet i de allra flesta fall används på 

det sätt som det faktiskt är tänkt för.  

 

Grünbaum menade att missbruket ökat under senare år.   

 

Johansson menade baserat på erfarenheter som särskild granskare och vid före-

trädande av majoriteter, minoriteter och det bolag som varit föremål för 

granskning, att det inte är särskilt vanligt förekommande med missbruk av mi-
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noriteten. Däremot tycks det som om de intressenter som, rätt eller fel, anser 

sig ha upplevt missbruk är de som hörs mest just nu i debatten.  Enligt Johans-

son är det långt mer vanligt att bolagets styrelse och/eller majoriteten saboterar 

en legitim granskning. 

 

Enligt Svernlöv är det svårt att kvantifiera. Vissa aktörer har satt det i system 

och han ser missbrukssituationer flera gånger om året. 

 

En sista fråga rörde varför de tror att det i sådana fall förekommer missbruk. 

Båvestam tror att det rör sig om en annan agenda för minoritetsägarna, där reg-

lerna kan hjälpa dem att komma framåt eller hjälpa dem att komma ur bolaget 

och att det kanske utgör det enda skälet han har stött på. Båvestam menade 

även att det inte är någon som gör det bara för att orsaka kostnader punkt.  

 

Grünbaum förde fram att de här situationerna ofta har sin grund i att det inte 

längre finns förutsättningar för ett gemensamt aktieägande samtidigt som par-

terna inte har kunnat komma överens om villkoren för ett utköp av den ena par-

ten. Grünbaum jämförde detta med en teknik för att åstadkomma ett utköp på 

bra villkor som på amerikanska brukar kallas för greenmailing. Detta går ut på 

att belägra bolag och majoriteten med för bolaget och majoriteten kostsamma 

rättsliga aktiviteter. Tanken är att majoriteten till slut ska ge med sig eftersom 

greenmailing-aktiviteterna hämmar bolagets verksamhet.  

 

Johansson svarade att fall när tydligt missbruk förekommer är när någon i rea-

liteten köper upp en minoritetspost för att sedan åberopa alla minoritetsrättig-

heter till hands i ABL för att bli utköpt på hög nivå, det vill säga, utnyttjande 

av alla till buds stående minoritetsrättigheter är en affärsidé. I gråzonen för vad 

som ens kan kallas missbruk ligger de fallen då minoriteten i och för sig är ge-

nuint intresserad av informationen men samtidigt som delsyfte har att ställa till 

besvär för styrelsen, det vill säga i realiteten majoriteten. I dessa fall är nog si-

tuationen ofta den att det föreligger ett rejält bråk mellan majoritet och minori-

tet, och minoriteten anser sig behöva ”slå tillbaka”. Det kan då upplevas som 

en poäng att minoriteten gräver efter grunder för ansvar för styrelsen, som ty-

piskt sett är utsedd av majoriteten. Minoriteten söker därmed förmedla känslan 
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till majoriteten och dennes styrelse att minoriteten har ögonen på dem och är 

beredd att föra talan om ansvar för styrelsen. I de fallen är missbruket – om det 

nu kan kallas missbruk – en konsekvens av att en minoritet som misshandlas av 

majoriteten i praktiken inte har så mycket att sätta emot majoriteten trots att det 

i teorin kan förefalla så. 

 

Svernlöv menade att det förekommer för att det verkliga syftet inte är att ta 

reda på information utan att tvinga majoriteten att köpa ut minoriteten på för-

delaktiga villkor. 

7.4.1 Varför förekommer det missbruk? 

I utredningsdirektivet lyftes det fram att om fallet är att särskilda granskare ut-

ses vid upprepade tillfällen utan att det finns sakliga skäl för det, kan minori-

tetsaktieägarnas agerande i realiteten ytterst syfta till att avveckla sitt ägande i 

bolaget.163 Likaså har detta varit återkommande bland en del av de verksamma 

advokaterna att det är därför granskningsinstitutet ”missbrukas”. Av det som 

redogjorts för i uppsatsen argumenteras för att detta inte ska anses utgöra miss-

bruk. Det kan dock mycket väl tänkas att det som stundom kallas missbruk, 

genom att begära särskild granskning för att avveckla sitt ägande i bolaget, är 

förekommande. Detta verkar vara det som vanligtvis nämns som anledningen 

till missbruk och endast ett par andra anledningar ges till varför ett missbruk 

skulle förekomma.  

 

Ett exempel på sådana andra anledningar har varit att utnyttja granskningsinsti-

tutet för att som konkurrent komma över information om bolaget som det an-

nars inte funnits möjlighet till, något som Båvestam tog upp som exempel. Ett 

annat exempel som fördes fram under intervjuerna är att företag har som af-

färsidé att köpa upp minoritetsposter endast för att åberopa alla minoritets-

skyddsregler till hands för att bli utköpta dyrare och därmed göra en vinst. Ett 

ytterligare exempel kan vara att minoritetsaktieägare vill genomföra olika åt-

gärder i bolaget med syftet att direkt gynna sig själv. Sådana typer av missbruk 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
163 PM Ju2014/2553/P – Uppdrag att se över reglerna om särskild granskning i aktie-
bolagslagen, s. 1. 
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går dock inte att utröna med informationen till hands, utan endast om aktuella 

bolag påtalar detta.     

7.5 Sammanfattning 

Att analysera hur vanligt förekommande ett eventuellt missbruk är blir svårt att 

genomföra endast med hjälp av enstaka statistikuppgifter. Enda möjligheten 

när det föreligger är egentligen för den särskilde granskaren efter att denne ge-

nomfört granskning och då i efterhand kan avgöra om det förelåg någon grund 

eller inte för granskningen. En genomgång av granskningsrapporterna är den 

enda möjligheten att försöka utröna vid varje enskilt fall om det rört sig om ett 

missbruk eller inte. Det är även vanskligt att karakterisera varje upprepat för-

ordnande som ett missbruk, oaktat om det används för att kunna lämna bolaget. 

Det är möjligt att en tidigare granskning inte var befogad men en senare var 

det, eller vice versa. Fullt möjligt är även att den som begär upprepade gransk-

ningar mycket väl har sakliga grunder för detta vid varje tillfälle. Av de uppgif-

ter jag har tagit del av och som redogjorts för, är detta dock inte förekommande 

i någon vidare utsträckning. Av det som framgick under intervjuerna är det 

klart mer vanligt att granskningsinstitutet används på det sätt det är tänkt och 

att missbruk inte är särskilt vanligt från minoritetens sida. Även hos en del av 

de verksamma advokaterna framgick åsikten att det inte alltid nödvändigtvis 

bör anses utgöra ett missbruk om granskningsinstitutet används för att komma 

ur bolaget, om det finns ett legitimt syfte med att få till stånd särskild gransk-

ning.  
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8 Slutanalys 
Av det som sammantaget har redogjorts för i uppsatsen framgår det tydligt vil-

ken betydelse granskningsinstitutet har för minoriteten. Det har även förhopp-

ningsvis kastats nytt ljus över funktionen av granskningsinstitutet. Gransk-

ningsinstitutet har inte endast funktionen som insyns- och informationsmöjlig-

het för minoriteten, utan dessutom möjligtvis en vidare funktion som innebär 

ett mera reellt skydd mot majoritetsmissbruk. Som det har redogjorts för är 

detta det bakomliggande ändamålet med minoritetsskyddet i stort och gransk-

ningsinstitutet i sig, att skydda minoriteten mot majoritetsmissbruk. När det fö-

religger majoritetsmissbruk och minoriteten därmed begagnar sig av gransk-

ningsinstitutet som ett medel i ett försök att lämna bolaget, ska det inte anses 

utgöra ett missbruk av granskningsinstitutet. Däremot när granskningsinstitutet 

används på ett sätt som inte har något minoritetsskyddssyfte över huvud taget 

ska det anses utgöra ett missbruk. Några sådana exempel har berörts i uppsat-

sen, till exempel för att komma över information kring kund- och prislistor hos 

en konkurrent i konkurrenssyfte. Likaså exemplet att det förekommer företag 

som köper upp minoritetsposter för att sedan direkt åberopa alla minoritets-

skyddsregler till hands med syftet att bli utköpt till ett högre pris. Sådana mino-

ritetsaktieägare har då inte blivit utsatta för något majoritetsmissbruk. 

 

Av det som redogjorts för i uppsatsen påvisas att ett så kallat missbruk inte är 

särskilt förekommande. Det vanligaste exemplet att granskningsinstitutet miss-

brukas som ett påtryckningsmedel med avsikten att bli utköpt, är som sagt inte 

ett missbruk när det har förekommit majoritetsmissbruk. Det har även gjorts 

gällande att detta försiggår genom att minoriteten begär särskild granskare vid 

upprepade tillfällen i ett och samma bolag. I uppsatsen har det argumenterats 

för att det enkom av den anledningen inte innebär att det inte funnits skäl att få 

särskild granskare förordnad vid upprepade tillfällen. Upprepade förordnanden 

i ett och samma bolag utgör i sig inget missbruk. De statistikuppgifter som jag 

har haft till hands påvisar dessutom att detta sällan sker, inte ens i en tiondel av 

alla förordnanden rör det sig om bolag där särskild granskare varit förordnad 

vid tidigare tillfälle. Erfarenheterna hos de verksamma advokaterna var även de 
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att det inte är särskilt vanligt och att granskningsinstitutet i de allra flesta fall 

används på det sätt som det är tänkt. Med tanke på att brukandet av gransk-

ningsinstitutet som ett påtryckningsmedel till exit vid majoritetsmissbruk inte 

ska anses utgöra ett missbruk, förefaller det inte vara särskilt förekommande 

alls att granskningsinstitutet missbrukas av minoriteten. Att avveckla sitt 

ägande i bolaget har även varit det som angivits till varför ett så kallat miss-

bruk förekommer. Slutsatsen är därmed att med tanke på att det som stundom 

kallas för missbruk inte utgör ett missbruk, är det inte tal om något minoritets-

missbruk av granskningsinstitutet i någon större utsträckning.  

 

Därmed måste noggranna överväganden göras innan det beslutas om ändringar 

i reglerna om särskild granskning ska företas. En djupare diskussion bör även 

företas kring vad som ska definieras som missbruk och inte. Även en djupgå-

ende empirisk undersökning kring hur granskningsinstitutet används i prakti-

ken bör i sådana fall genomföras. Om ändringar ska företas måste det först och 

främst begrundas vem eller vilka som gör gällande att det förekommer ett mi-

noritetsmissbruk av granskningsinstitutet. Framförallt när det lika mycket kan 

göras gällande att det i själva verket är majoriteten som missbrukar reglerna 

om särskild granskning. Eventuella ändringar får inte försätta minoriteten i en 

sämre position än vad de tillhandahålls i nuläget genom möjligheten att med 

hjälp av granskningsinstitutet utverka en exit-möjlighet vid majoritetsmissbruk. 

Mot bakgrunden av att granskningsinstitutet i övervägande del används på det 

som är tänkt och knappt alls i missbrukshänseende, måste även frågan ställas 

om regler ska anpassas efter missbruk eller efter syftet med reglerna? Om det 

inte ens förekommer ett fall av tio att det rör sig om ett missbruk, bör det beak-

tas vad som är viktigast, att upprätthålla syftet med reglerna eller att förhindra 

att det kan förekomma ett missbruk av dem?  

 

Med tanke på att granskningsinstitutet i kombination med kostnaden för bola-

get av en sådan, och eventuella verkningar i form av likvidation eller skade-

stånd, kan brukas av en förtryckt minoritet som en möjlighet att tvinga en 

missbrukande majoritet att antingen skärpa sig eller köpa ut minoriteten, måste 

minoriteten fortsättningsvis tillförsäkras en sådan möjlighet. En sådan möjlig-

het skulle tillförsäkras till exempel genom att införa liknande exitregler för pri-
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vata aktiebolag som i Norge. En annan ändring som nämns i utredningsdirekti-

vet och som varit uppe bland de advokater jag talat med, är frågan om ersätt-

ning till den särskilde granskaren. I utredningsdirektivet ges exemplet att det i 

undantagsfall ska vara möjligt att låta kostnaden för granskningen helt eller 

delvis stanna på minoritetsaktieägaren, det vill säga en liknande regel som åter-

finns i de finska reglerna. Där kan domstol som sagt ålägga en aktieägare som 

har ansökt om särskild granskning att helt eller delvis ersätta bolaget för 

granskningskostnaderna om särskilda skäl föreligger. En sådan ändring kan 

endast företas om det inte påverkar en förtryckt majoritets möjligheter att få till 

stånd en särskild granskning vid upprepade tillfällen för att tvinga majoriteten 

att sluta missbruka sin ställning eller köpa ut minoriteten till ett skäligt pris. 

Därmed kan sådana undantagsfall endast innebära att det efter flertalet gransk-

ningar inte vid en enda granskning framkommit någon tillstymmelse till majo-

ritetsmissbruk. Annars är risken att minoritetens position försämras så pass 

mycket att majoriteten kan fortsätta att missbruka sin ställning. Möjligheten för 

en förtryckt eller utsatt minoritet att lämna bolaget till ett skäligt pris måste 

även beaktas mot bakgrunden av risken att det blir svårare att hitta riskvilligt 

kapital för kapitalförsörjning av bolagen. Detta belystes som sagt redan i förar-

betena till 1944 års lag. Det vore därmed beklagligt om en sådan möjlighet att 

lämna bolaget försvårades, när en sådan möjlighet i själva verket behöver för-

bättras. 
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