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Sammanfattning 

 

Huvudsyftet med föreliggande uppsats är att utreda huruvida dagens minoritetsregler i ABL 

medför en risk för minoritetsmissbruk samt vilka lösningar som kan finnas på detta problem. 

Även det generella syftet och funktionaliteten hos minoritetsskyddsreglerna skall undersökas. 

Inom ramen för uppsatsens problemformulering skall även utredas huruvida någon annan 

reglering än lagstiftning är tänkbar på detta område. I ett aktiebolag ligger bestämmanderätten på 

bolagsstämman hos majoriteten. I och med denna majoritetsprincip behövs ett skyddsregelverk 

för minoritetsaktieägarna för att undvika att dessa blir överkörda av majoriteten. Detta 

skyddsregelverk får dock inte vara alltför långtgående eftersom det då riskerar att leda till 

ineffektivitet och skadliga låsningar i bolagsstyrningen. Att hitta en balans som tillvaratar båda 

dessa gruppers intressen är ett stort problem och minoritetsskyddet har tidigare beskrivits som ett 

av aktiebolagsrättens ömtåligaste problem. På grund av minoritetsreglernas nuvarande 

utformning ges dock en möjlighet för minoriteten att utnyttja dessa för egen vinnings skull. Vissa 

av reglerna kan även beskrivas som onödiga såtillvida att de inte resulterar i någonting konkret 

för minoritetsaktieägaren och enbart medför kostnader och andra olägenheter för bolaget. En 

tanke viktig att beakta är om det kan finnas någon annan lämplig lösning för reglering av 

minoritetsskyddsreglerna. Tänkbara plattformar för detta skulle kunna vara exempelvis 

bolagsordningen eller aktieägaravtalet. I ett aktieägaravtal är möjligheterna till inskränkande 

bestämmelser större, då avtalsfriheten är stor. Nackdelen med aktieägaravtal är emellertid att det 

inte binder bolaget eller tredje man, utan endast de parter som ingått avtalet. I mindre bolag torde 

det dock inte vara någon omöjlighet att kunna samla alla aktieägare som parter och på så vis få 

till stånd funktionella minoritetsregler som är framförhandlade av båda aktieägargrupperna. Den 

slutsats som kan dras av det ovan anförda är således att dagens minoritetsregler i vissa fall 

riskerar att missbrukas av minoritetsaktieägarna och att vissa av reglerna i praktiken inte har 

någon betydelse alls för minoriteten. Därmed behövs en reformering av lagregleringen, eller ett 

helt nytt regelsystem som tillåter aktieägarna att till viss del själva utforma minoritetsskyddet, 

exempelvis genom ett aktieägaravtal. 
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1. Inledning 

 

Makten i ett aktiebolag skall enligt huvudprincipen ligga hos majoriteten. Detta ter sig tämligen 

självklart i bolag där det finns många aktieägare, då det vore en omöjlighet att erhålla enhällighet 

bland aktieägarna varje gång ett beslut skall fattas. Den lösning som därmed ter sig mest rimlig är 

att låta det beslut som uppnår flest röster segra. Detta innebär att den mening som majoriteten 

anser vara bäst också är den som blir gällande för bolaget med den följden att förslag framlagda 

av en mindre grupp aktieägare ibland inte får genomslag på bolagsstämman. På grund av 

ovanstående majoritetsprincip finns en överhängande risk för ett missbruk av makten från 

majoritetens sida. Till följd av detta har lagstiftaren ansett det nödvändigt att uppställa en mängd 

regler för att skydda minoritetsaktieägarna från en alltför hård och orättvis behandling. Dessa 

regler har också ansetts viktiga ur näringslivsperspektiv, eftersom ingen förmodligen skulle vilja 

gå in i ett bolag i egenskap av minoritetsaktieägare om det inte fanns regler som gjorde tillvaron 

uthärdlig för denna. Minoritetsreglerna behövs således för att aktiebolaget skall fungera som 

samarbetsform på ett optimalt sätt där mindre investerare också vågar satsa kapital i bolaget.
1
 

 

Att minoritetsreglerna är viktiga ur flera aspekter råder det ingen tvekan om. Vad som kan vara 

intressant att diskutera är dock om det finns några nackdelar med minoritetsreglerna och dess 

nuvarande utformning. Minoritetsmissbruk kan i vissa fall vara ett stort problem för bolagen, då 

det händer att minoriteten utnyttjar reglerna för egen vinnings skull och på så vis saboterar för 

bolaget. I vissa fall kan även minoritetsaktieägaren hindra att viktiga beslut som majoriteten vill 

fatta genomförs. Vilka konsekvenser kan detta få för bolaget? Denna uppsats kommer därför att 

undersöka huruvida minoritetsreglerna i dess nuvarande utformning medför en risk för 

minoritetsmissbruk och vad som i så fall kan göras för att komma tillrätta med det problemet. 

Reglernas nuvarande utformning och dess generella syfte och funktion är också intressant att 

diskutera för att se hur viktiga dessa regler är i praktiken. Detta kommer beröras i uppsatsens 

avslutande analysdel.  

1.1 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att identifiera och utreda några av de i aktiebolagslagen uppställda 

minoritetsreglerna utifrån ett minoritetsmissbruksperspektiv. Vilka risker finns det med reglernas 

utformning, sett till minoritetens möjligheter att utnyttja dessa för att på så sätt sätta sina egna 

intressen före bolagets? För att en sådan bedömning ska kunna genomföras behövs en grundlig 

genomgång av minoritetsreglerna i sin nuvarande utformning, så att de enskilda reglerna sedan 

kan undersökas djupare för att identifiera vart riskerna finns för att minoriteten skall komma att 

missbruka den makt som getts åt dem. Konsekvenserna av ett sådant handlande samt vad som kan 

                                                           
1
 Skog R, Rodhes aktiebolagsrätt s 233. 
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göras för att komma tillrätta med det skall analyseras.  

 

Vidare skall även syftet med minoritetsreglerna generellt sett diskuteras. Är alla de regler som 

finns uppställda för att skydda och tillvarata minoritetens rättigheter nödvändiga eller skulle 

regelverket kunna arbetas om? Slutligen skall det även undersökas huruvida någon annan lösning 

än lagstadgade regler kan tänkas för att reglera minoritetens skydd och rättigheter samt försöka ge 

ett förslag på hur en sådan lösning skulle kunna se ut. 

1.2 Problemformulering 

 

Förekommer minoritetsmissbruk i aktiebolag på grund av dagens utformning av 

minoritetsreglerna och vilka ändringar bör i så fall göras? Hur väl uppfyller minoritetsreglerna sitt 

syfte och kan någon annan lösning än lagreglering vara tänkbar? 

 

1.3 Metod och material 

 

För detta arbetes framställning har en rättsvetenskaplig metod tillämpats.  Den rättsvetenskapliga 

metoden är vid och innefattar såväl rättskälleläran som juridisk metod.
2
 Arbetet har utformats med 

problemformuleringen som utgångspunkt. Denna problemformulering har ändrats något under 

arbetets gång, från att först enbart ha innefattat minoritetsreglerna utifrån missbruksperspektivet 

till att även innefatta en undersökning gällande minoritetsreglernas syfte och funktion generellt 

sett. Detta innebär att problemformuleringen har kommit att breddats under arbetets gång, men jag 

anser ändock att uppsatsen följer en röd tråd med ovanstående problemformulering som 

utgångspunkt. Det material som har används är författningar, förarbeten samt doktrin. Den 

litteratur som har används har valts ut utifrån relevans för uppsatsens ämne. Då det finns en 

mängd litteratur som rör aktiebolagsrätt har ett medvetet urval gjorts till de författare som är 

framstående på området, såsom exempelvis Rolf Skog, Knut Rodhe och Torsten Sandström. Den 

bok som grundar sig på ett seminarium anordnat av Stockholm Centre for Commercial Law 

gällande minoritetsreglerna och som redigerats av jur. dr Carl Svernlöv är inte uppbyggd som 

traditionell litteratur, men då många personer med tung auktoritet på aktiebolagsrättens område 

har medverkat till denna framställning anser jag den ändå kunna tillmätas stor relevans. Mängden 

litteratur är heller inte så riklig, vilket har att göra med ämnets karaktär. Då den deskriptiva delen i 

arbetet till stor del endast består i att redogöra för de gällande minoritetsreglerna i dagens 

aktiebolagslag anser jag det inte nödvändigt med en stor mängd litteratur, då detta inte skulle 

tillföra något ytterligare till ämnet. Litteraturen har därför medvetet begränsats till de författare 

som jag känner tilltro för. Jag ser dock inte detta som något större problem då det istället ger 

utrymme för en större analytisk del. Jag ansåg det också lämpligt med en tillbakablick genom de 

                                                           
2
 Sandgren C, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, s 39. 
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tidigare aktiebolagslagarna för att se hur problemet med minoritetsaktieägare som missbrukar de 

rättigheter som givits dem har hanterats tidigare. Detta har gjorts genom de olika lagarnas 

förarbeten samt Knut Rodhes Aktiebolagsrätt med utgångspunkt i 1944 års aktiebolagslag. 

 

En del problem har uppstått under arbetets gång. Bland annat har jag stött på svårigheter i 

samband med att hitta relevant praxis på området, då minoritetsmissbruk i sig inte verkar vara en 

vanlig fråga för domstolsväsendet. En tänkbar förklaring till det kan vara att tvister som dessa 

löses inom bolaget eller, vilket är fallet med exempelvis tvångsinlösen, att tvisterna avgörs genom 

skiljeförfarande. Även artiklar som behandlar detta ämne har varit svåra att få tag på, vilket 

förklarar avsaknaden av dessa. Slutligen har de frågor som uppstått i samband med språk och 

formalia lösts med hjälp utav Att skriva juridik – regler och råd.
3
 

 

1.4 Avgränsning 

 

I denna uppsats görs en tillbakablick till de tidigare aktiebolagslagarna för att se hur 

minoritetsskyddet utformats samt hur problemet med minoritetsmissbruk har diskuterats tidigare. 

Denna tillbakablick går dock inte längre tillbaka än till förarbetet inför 1944 års aktiebolagslag, att 

gå längre tillbaka skulle ta upp för stor del av uppsatsen. Tvångsinlösen kommer endast beröras 

lätt, i de aspekter som är relevanta för uppsatsens ämne. Denna avgränsning görs då förfarandet 

kring tvångsinlösen och alla de problem som uppkommer i samband med detta skulle kunna 

utgöra underlag för en egen framställning. Även bolagsordningen och aktieägaravtalet kommer 

endast att beröras å det nödvändigaste för att kunna föra en diskussion gällande deras användning 

som minoritetsskyddsplattform.  

 

Framställningen kommer till största del att begränsas till att gälla mindre, privata aktiebolag. 

Publika bolag kommer endast beröras lätt och ibland omnämnas i diskussionen. Vidare kommer 

endast den svenska lagstiftningen att beröras. 

 

1.5 Disposition 

 

Uppsatsens andra kapitel inleds med en kort bakgrund där problematiken med minoritetsreglerna 

som regelverk presenteras samt varför det anses viktigt att ha dessa regler.  

 

Minoritetsreglernas successiva framväxt behandlas senare i kapitel tre för att få en inblick i hur 

diskussionen har sett ut gällande reglernas utformning. Synen på minoritetsmissbruk i 

aktiebolagslagens förarbeten ska också försöka utrönas. 

                                                           
3
 Jensen U, Rylander S, Lindblom P-H, Att skriva juridik –regler och råd. 
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I kapitel fyra görs en genomgång av aktiebolagslagens nuvarande regelverk för minoritetsreglerna. 

En uppdelning kommer att göras mellan vad som är att betrakta som minoritetsskyddsregler, 

vilket innebär regler som ställts upp för att skydda minoriteten från exempelvis maktmissbrukande 

majoritetsaktieägare, samt minoritetsrättigheter, vilket innebär regler som ger en grupp av 

minoritetsaktieägare vissa rättigheter och makt. I det efterföljande kapitel fem kommer riskerna 

med några av de nuvarande reglernas utformning att presenteras och det kommer belysas hur 

minoriteten på grund av lagens nuvarande utformning och tillämpning kan missbruka sina givna 

rättigheter.  

 

Efterföljande kapitel sex innehåller en kort redogörelse för bolagsordning och aktieägaravtal, för 

att undersöka om dessa skulle kunna fungera som plattform för en reglering av 

minoritetsskyddsreglerna. 

 

Hela kapitel sju utgör uppsatsens analyserande del. Där kommer minoritetsmissbruket att 

behandlas ingående genom att de olika reglerna återigen tas upp till diskussion gällande hur 

missbruket tar sig uttryck och vad som kan göras för att minimera risken för att detta skall uppstå. 

Alternativa lösningar till dagens utformning av reglerna kommer även att presenteras. Vidare 

kommer det generella syftet med minoritetsreglerna samt dess egentliga funktion att behandlas. 

Det kommer även diskuteras huruvida andra möjligheter än lagreglering kan vara tänkbara för att 

få till stånd ett tillfredställande regelverk för minoritetsaktieägarna, exempelvis genom föreskrifter 

i bolagsordning eller aktieägaravtal. I slutet av kapitlet kommer ett förslag på hur en sådan lösning 

skulle kunna utformas att presenteras samt vilka slutsatser som man dras utifrån det bearbetade 

materialet. 

 

2. Beslutsfattande i aktiebolag  

 

I ett aktiebolag är det bolagsstämman som är det högst beslutande organet.
4
 Varje aktieägare har, 

oavsett hur stort aktieinnehav denna har, en lagstadgad rätt enligt 7 kap. 2 § ABL att delta vid 

bolagsstämman. Detta innebär att även en aktieägare med endast en aktie har möjlighet till viss 

insyn i bolaget. Beslutsfattandet i ABL bygger på majoritetsprincipen. Den aktieägare som 

kontrollerar majoriteten av rösterna vid beslutsfattandet vinner således framgång med sitt förslag. 

Motiveringen till varför majoritetsprincipen råder är att bolaget genom detta får till stånd en 

effektiv och beslutskraftig förvaltning. Att ge aktieägare i minoritetsställning rätt att besluta och 

styra över bolaget blir därmed svårt att motivera ur ett rättsligt perspektiv.
5
 Att driva bolaget på 

bästa tänkbara sätt borde dock ligga i alla aktieägares intresse, oavsett storlek på aktieinnehav, 

                                                           
4
 Sandström T, Svensk aktiebolagsrätt, s 173. 

5
 A a s 196. 
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eftersom det gynnar både majoriteten och minoriteten om bolaget sköts på ett bra och 

framgångsrikt vis. Omvänt borde därför vanskötsel och handlade som skadar bolaget också drabba 

båda parter. Det har dock visat sig att majoriteten i vissa fall kan komma att missbruka den makt 

de besitter i egenskap av majoritetsaktieägare genom att se till sitt eget bästa och handla på ett sätt 

som gynnar dem själva i största möjliga utsträckning. Ett sådant handlande kan inte anses vara 

försvarbart och att ett skydd för minoritetsaktieägargruppen i dessa fall måste finnas ter sig 

tämligen rimligt.
6
 Lagstiftaren har mot bakgrund av detta upprättat en rad säkerhetsventiler som i 

vissa situationer ger minoriteten ett skydd mot majoritetens maktmissbruk. Sandström menar dock 

att dessa regler inte är till för att stoppa hårda tag från majoritetens sida, utan för att hindra fulspel 

och att främja ett rättvist agerande aktieägarna emellan.
7
 En annan viktig anledning som ställs upp 

i doktrinen till varför det behövs någon typ av minoritetsskyddsregelverk är för att bolaget ska 

kunna locka mindre investerare att satsa kapital i bolaget. För att någon skall vara villig att gå in i 

rollen som minoritetsaktieägare i ett aktiebolag måste det finnas ett regelverk som skyddar 

minoriteten. Ett minoritetsskydd av något slag är därför nödvändigt också för att skapa en balans 

mellan majoriteten och minoriteten samt för att aktiebolagsformen ska kunna användas på ett 

tillfredställande sätt.
8
 

 

3. Minoritetsreglernas framväxt 

 

Innan minoritetsreglerna i dagens gällande rätt skall presenteras kommer nedan en återblick med 

hjälp av aktiebolagslagens förarbeten att göras. Detta för att få en förståelse för hur resonemanget 

vid de olika reglernas framväxt har varit samt vad som lett fram till dagens gällande rätt. Det är 

även intressant att studera hur problemet med minoritetsmissbruk har hanterats tidigare. 

 

3.1 1944 års aktiebolagslag 

 

Minoritetsskyddsreglerna har successivt byggts ut i de olika lagarna för aktiebolag allteftersom 

luckor i skyddet har framträtt.
9
 I propositionen inför 1944 års aktiebolagslag beskrivs 

minoritetsskyddet som ”ett av aktiebolagsrättens ömtåligaste spörsmål”.
10

 Det uttrycks också att 

tanken på minoritetsmissbruk inte får lämnas utan beaktande, eftersom risken för detta ökar om 

minoriteten tillges alltför långtgående befogenheter. Ett stärkande av det befintliga 

minoritetsskyddet är dock erforderligt enligt lagberedningen. För att majoriteten inte skall kunna 

undanhålla vinst och på så vis svälta ut minoriteten införs en regel som ger minoritetsaktieägarna 

                                                           
6
 Skog R, Rodhes aktiebolagsrätt, s 233. 

7
 Sandström T, Svensk aktiebolagsrätt, s 196. 

8
 Skog R, Rodhes aktiebolagsrätt, s 233. 

9
 A a s 233. 

10
 Proposition 1944:5, s 196. 
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rätt att påkalla vinstutdelning. Det införs också en regel som hindrar bolagsstämman från att fatta 

sådana beslut som medför fördel för en aktieägare till nackdel för bolaget och övriga aktieägare. 

Lagberedningen föreslår också att rätten att åberopa de olika minoritetsrättigheterna samt rätten 

till talan och förvaltning av bolagets angelägenheter skall ges aktieägare med minst en tiondel av 

hela aktiekapitalet. Den tidigare gällande regeln om att dessa rättigheter tillges aktieägare med en 

femtedel av aktiekapitalet ansågs inte på ett tillfredställande sätt ta tillvara på aktieägarnas 

intressen.
11

 Reglerna om jäv är även de minoritetsskyddande, på det sätt att de hindrar att en 

majoritetsaktieägare på bolagsstämman åsidosätter bolagets intressen till fördel för sig själv. En 

aktieägare förbjuds helt enkelt att delta i beslut gällande avtal mellan ägaren och bolaget, eftersom 

det där kan finnas en risk att aktieägaren har ett intresse att gynna sig själv. Aktieägaren får heller 

inte delta i beslut gällande avtal mellan bolaget och tredje man, om det rör en fråga där ägaren 

själv har västentligt intresse. Rodhe ifrågasätter dock om jävsreglerna verkligen är ändamålsenliga 

eftersom dessa endast får betydelse i de fall majoriteten är jävig inom bolaget. Majoritetens 

önskemål åsidosätts därmed till fördel för minoriteten utan att en prövning görs om huruvida 

majoriteten har gjort sig skyldig till maktmissbruk. Att minoritetens yrkande också skulle kunna 

utgöra ett missbruk av samma slag prövas inte heller. Detta problem skulle undslippas om 

majoriteten blev förd åt sidan först efter en sakprövning gällande missbruk av ställning.
12

 

Minoriteten har även en rätt att utse en egen revisor, om förslaget biträtts av aktieägare med minst 

en tiondel av aktiekapitalet.
13

 Vidare har minoritetsgruppen en rad andra rättigheter, bland annat 

kan de få till stånd uppskov av ett på bolagsstämman handlagt beslut, påkalla extra bolagsstämma, 

begära upplysningar angående bolagets förhållanden samt hindra att ansvarsfrihet beviljas för 

styrelseledamot eller VD. På grund av de starka pluralitetsregler som finns uppställda för vissa 

beslut har minoriteten på detta sätt en möjlighet att hindra beslut som skulle kunna vara skadliga 

för dem.
14

 

 

De majoritetskrav som omgärdar reglerna gällande genomförandet av ändringar i bolagsordningen 

diskuteras ingående och anses vara mycket viktiga. Det vore givetvis tänkbart att ha enhällighet 

bland aktieägarna som krav innan en sådan ändring kan genomföras, då ingen aktieägare skall 

behöva vara delägare i en verksamhet som helt plötsligt byter karaktär. Ett majoritetskrav som 

enhällighet är dock alltför starkt och skulle försvåra bolagens anpassning till näringslivet i alltför 

hög utsträckning. Det föreslås därför en lättning av reglerna, där det anses att enhällighet bör 

ersättas med stark pluralitet. Majoritetskraven vid ändringar i bolagsordningen är trots lättningen 

mycket invecklade. Mer ingripande ändringar kräver högre majoritet och hänsyn tas både till 

aktiernas röstvärde, deras del i det hela, antalet röstande eller de på stämman företrädda aktierna. 

På så vis skyddas också de aktieägare som äger aktier med lågt röstvärde i förhållande till 

kapitalinsatsen. Om inte enhällighet uppnås måste beslutet fattas på två efterföljande stämmor 

                                                           
11

 Proposition 1944:5, s 196. 
12

 Rodhe K, Aktiebolagsrätt enligt 1944 års lag som aktiebolag, s 175. 
13

 A a s 133 f. 
14

 A a s 177-189. 
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med olika krav på majoritet. Bolagsordningen kan dock uppställa ännu hårdare krav på majoritet 

än vad som är lagstadgat.
15

 

 

3.2 1975 års aktiebolagslag 

 

Inför 1975 års aktiebolagslag diskuterades i propositionen
16

 minoritetsskyddet utifrån de olika 

majoritetskraven som uppställs vid vissa typer av beslut. De bestämmelser som enligt 1944 års lag 

omgärdar exempelvis ändringar av bolagsordningen är utformade med stark hänsyn till 

minoriteten. Ursprungligen tycks önskningen ha varit att en ändring av bolagsordningen i princip 

skulle vara omöjlig att genomföra.  Systemet gällande bolagsordningsändringar i nuvarande lag, 

med mycket stark pluralitet och två efterföljande bolagsstämmor, ter sig av utredningen som 

tämligen opraktiskt och otidsenligt. Med hänsyn till näringslivets snabba förändringar kan det i 

vissa fall vara nödvändigt för bolaget att kunna ändra sin bolagsordning, vilket nuvarande 

regelverk sätter stopp för. Utredningen ser också en risk med de höga majoritetskraven, nämligen 

att detta är ett sätt för minoriteten att kunna stoppa viktiga ändringar som för bolaget kan vara 

önskvärda att genomdriva. Utredningen föreslår därmed en reducering av majoritetskraven samt 

en minskning av de regler som kräver kvalificerad majoritet. Detta förslag innebär att det blir 

mycket lättare för en majoritetsgrupp att kunna genomdriva ändringar av bolagsordningen, men 

också att påverka många andra regler, exempelvis nedsättning av aktiekapital eller fusion. 

Konsekvensen av detta blir därför att gruppen av minoritetsaktieägare ibland måste acceptera 

förslag som för dem kan te sig skadliga. Minoriteten är dock inte lämnad helt utan skydd, då 

generalklausulerna som förbjuder styrelse och stämma att fatta beslut som ger otillbörlig fördel åt 

aktieägare eller bereder nackdel för bolaget eller annan aktieägare ger ett gott skydd mot 

maktmissbruk.
17

 Utredningsförslaget behandlar vidare reglerna som syftar till att skydda 

aktieägare mot utsvältning, samt andra minoritetsregler som ger aktieägare rätt till insyn och 

inflytande över förvaltningen av bolagets angelägenheter. Förslaget överensstämmer i stort med 

gällande rätt i dessa delar.
18

    

3.3 Proposition 1997:98/99 

 

Minoritetsskyddet diskuteras även i proposition 1997:98/99
19

, denna gång i samband med 

diskussionen om främjandet av en aktiv ägarfunktion i bolagen. Denna proposition var en del i 

den översyn som genomfördes på grund av de förändringar som svenskt näringsliv gått igenom 

vid denna tidpunkt. Om ägarfunktionen i ett bolag stärks ökar utrymmet för majoriteten att 

                                                           
15

 Rodhe K, Aktiebolagsrätt enligt 1944 års lag som aktiebolag, s 177-179. 
16

 Proposition 1975:103, Regeringens proposition med förslag om ny aktiebolagslag. 
17

A prop s 140-143. 
18

 A prop s 144. 
19

 Proposition 1997:98/99, Aktiebolagets organisation. 
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missbruka sin makt.
20

 Det är således viktigt att lagen utformas så det kan upprätthållas en balans 

mellan de olika ägarintressen som kan finnas i ett bolag samt att minoriteten ges ett skydd mot 

majoritetsmissbruk. Ett alltför långtgående regelsystem gällande minoritetsskyddet är dock inte 

positivt för någon aktieägare på lång sikt, eftersom detta förhindrar ett effektivt resursutnyttjande. 

Regeringen har dock trots detta kommit fram till att minoritetsskyddet bör stärkas i vissa 

avseenden.
21

 Det diskuterades också hur stor aktieägarminoriteten skall vara för att kunna få dra 

nytta av de uppställda minoritetsreglerna. I Sverige finns ingen generell norm för hur stor 

minoriteten måste vara, men många av reglerna uppställer en gräns vid en tiondel av ägda aktier 

eller de på stämman företrädda aktierna. I vissa fall kan dock en ännu mindre aktieägarminoritet 

också tillerkännas vissa rättigheter. Detta kommer sig av att i stora bolag med stor ägarspridning 

kan det vara näst intill omöjligt att uppnå gränsen om ett aktieinnehav om en tiondel.  

Vissa bestämmelser uppställer krav på en högre majoritet, exempelvis ändring av 

bolagsordningen. För detta behövs normalt minst två tredjedelars majoritet, vilket innebär att en 

minoritet på drygt en tredjedel kan stoppa ett förslag på bolagsändring.
22

 Denna proposition 

föranledde inga ändringar gällande gränserna för hur stor ägarminoriteten skall vara för att 

åberopa minoritetsreglerna.  

3.4 Proposition 2004/05:85  

 

Nuvarande aktiebolagsslag (SFS 2005:551) trädde i kraft 1 januari 2006. I förarbetet till lagen 

diskuteras inte minoritetsskyddet nämnvärt, vilket torde bero på att aktiebolagets organisation 

redan behandlats i proposition 1997/98:99. Inför den nya lagens ikraftträdande diskuteras dock 

vikten av att ha en aktiebolagslag som är konkurrenskraftig och bidrar till en effektiv förvaltning. 

För att kunna uppnå en sådan är en av de aspekter som tas upp regelverkets omfattning. Onödiga 

och för komplicerade regler bör helt enkelt tas bort ur lagen. De nuvarande reglerna skall därmed 

övervägas noga för att en utredning gällande huruvida dessa är nödvändiga eller ej skall kunna 

genomföras. Det påpekas dock att en avreglering på detta område bör föranledas av stor eftertanke 

och försiktighet eftersom en avsaknad av lagregler leder till att annan reglering blir nödvändig i 

större omfattning, exempelvis i bolagsordning eller särskilda avtal. Detta kan vara mycket 

kostsamt för bolagen samt medföra en minskad handlingsförmåga. En minskad regelmassa 

behöver därmed inte alltid vara positivt för de involverade parterna. För att uppnå förbättringar 

och förenklingar blir istället reglernas flexibilitet viktig. Att ge bolagen möjligheter att avvika från 

lagen i vissa fall om de så önskar, och istället skriva in föreskrifter i bolagsordningen kan vara ett 

sätt att uppnå en sådan flexibilitet.
23

 

 

                                                           
20

 Proposition 1997:98/99, Aktiebolagets organisation s 1. 
21

 A prop s 76. 
22

 Proposition 1997/98:99, Aktiebolagets organisation, s 125 f. 
23

 Proposition 2004/05:85 Ny aktiebolagslag, s 197-202. 
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4. Minoritetsreglerna i 2005 års aktiebolagslag 

 

Dagens aktiebolagslag innehåller en rad olika regler angående minoritetsskyddet. Dessa regler 

fungerar som ett skydd mot majoritetens förtryck samt ger en aktieägare med litet aktieinnehav 

vissa rättigheter att påverka bestämmandet i bolaget. Eftersom reglerna om minoritetsskydd till 

stor del är knutna till bolagsstämman återfinns många av dem i 7 kap. ABL samt andra kapitel 

gällande stämmobeslut.
24

 På samma sätt som att det finns risk för att majoriteten vill fatta beslut 

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

intressen före bolagets. Det finns därför en fara för att även minoriteten kan komma att missbruka 

den ställning som getts dem genom minoritetsskyddsreglerna, på bekostnad av 

majoritetsaktieägarna och bolaget.
25

 Ett minoritetsskydd som är alltför långtgående riskerar 

således att snarare försvåra det bolagsrättsliga maskineriet än att underlätta för bolaget och dess 

aktieägare.
26

  

 

I denna uppsats kommer en uppdelning att göras mellan vad som kan ses som 

minoritetsskyddsregler och vad som kan ses som minoritetsrättigheter. Minoritetsskyddsreglerna 

är sådana regler med syfte att skydda minoriteten från ett eventuellt maktmissbruk från 

majoritetens sida och rättighetsreglerna är sådana som ger en minoritetsaktieägare rätt att agera 

och ingripa på ett visst sätt i en given situation.
27

 Nedanstående uppräkning av minoritetsregler är 

inte uttömmande, utan ett urval har gjorts till att gälla de regler som författaren anser vara 

vanligast och mest relevant för denna framställning. 

4.1 Minoritetsskyddsregler 

4.1.1 Likhetsprincipen 

Likhetsprincipen stadgas i 4 kap. 1 § ABL och innebär att alla aktier i ett aktiebolag skall ha lika 

rätt. Aktierna i bolaget ska därmed likställas, om inte något annat följer av 4 kap. 2-4 §§ ABL. Av 

dessa bestämmelser följer att undantag från likhetsprincipen således kan göras genom särskilda 

föreskrifter i bolagsordningen. Av 4 kap. 5 § ABL framgår att aktierna också kan ha olika 

röstvärde, detta får dock inte överstiga tio gånger röstvärdet mot en annan aktie. Likhetsprincipen 

bör tillämpas strikt sett till den centrala funktion som förbudet mot särbehandling har. Den skall 

inte heller kunna åsidosättas genom exempelvis hänvisning till företagsnytta. Poängteras bör dock 

att det är aktierna som likställs, vilket innebär att i situationer där aktieägarna särbehandlas men 

                                                           
24

 Sandström T, Svensk Aktiebolagsrätt, s 196-197. 
25

 Skog R, Rodhes aktiebolagsrätt, s 233 f. 
26

 Beyer C och Båvestam U, ”Är minoritetsskyddet befogat – finns det risk för minoritetsmissbruk?”, 

Aktiebolagslagens minoritetsskydd, red Svernlöv C, s 12. 
27

 Jmf; Beyer C och Båvestam U, ”Är minoritetsskyddet befogat – finns det risk för minoritetsmissbruk?, 

Aktiebolagslagens minoritetsskydd, red Svernlöv C, s 13. 
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aktierna fortfarande formellt sett behandlas likvärdigt saknar likhetsprincipen tillämpning.
28

 

Likhetsprincipen kan dock åsidosättas i de fall då stämman beslutar om en ändring i rösträtten.
29

 

Detta handlande kräver kvalificerad majoritet vilket kommer behandlas längre fram i denna 

uppsats. 

4.1.2 Generalklausulerna 

I 7 kap. 47 § samt 8 kap. 41 § ABL återfinns generalklausulerna. Även då kvalificerad majoritet 

krävs för beslut av mer ingripande karaktär anses detta inte som ett tillräckligt skydd för 

minoritetsaktieägarna i alla situationer. Detta då vissa aktieägares rättigheter kan komma att 

kränkas även i de fall där majoritetsbestämmelserna har iakttagits och uppfyllts. För att förhindra 

överträdelser av likhetsprincipen och andra typer av maktmissbruk blir därför generalklausulerna 

tillämpliga.
 30

 Generalklausulen i 7 kap. 47 § förbjuder stämman att fatta beslut som riskerar att 

medföra otillbörlig särbehandling av en aktieägare. Den andra klausulen i 8 kap. 41 § förhindrar 

att styrelsen eller någon annan ställföreträdare för bolaget företar en rätthandling som riskerar 

medföra otillbörlig fördel för en aktieägare eller någon annan, till nackdel för bolaget eller annan 

aktieägare. Denna fördel eller nackdel kan vara av ekonomisk karaktär eller avse makt och 

inflytande i bolaget. Detta är en form av minoritetsskyddsregler genom att bolagsorganen är 

skyldiga att behandla minoritetsaktieägarna på ett lojalt sätt.
31

 Även andra stycket i 8 kap. 41 § 

stadgar en viss minoritetsregel. Där förbjuds bolagets ställföreträdare att följa en anvisning från 

stämman om den anvisningen strider mot exempelvis ABL, ÅRL eller bolagsordningen. Dessa 

båda klausuler omfattar även de fall då en närstående till aktieägaren favoriseras. 

Sammanfattningsvis kan sägas att klausulerna hindrar en majoritetsaktieägare att gynna sig själv 

med hjälp av den makt denne innehar.
32

  

4.1.3 Bolagets verksamhetsföremål och syfte 

I 3 kap. 1 § ABL stadgas att bolagets verksamhetsföremål måste anges i bolagsordningen. Beslut 

eller andra rättshandlingar som är främmande för verksamhetsföremålet får inte företas av 

bolagsorganen. Huvudregeln gällande bolagets syfte är att aktiebolaget skall bereda vinst till 

aktieägarna. Det är dock möjligt att avvika från detta syfte genom att i bolagsordningen ange ett 

annat syfte för bolaget, vilket stadgas i 3 kap. 3 § ABL. Bolagsorganen får, i likhet med vad som 

gäller för verksamhetsföremålet, inte agera i strid med det för bolaget uppsatta syftet.
33

 

                                                           
28

 Sandström T, Svensk aktiebolagsrätt, s 199. 
29

 Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 7:91. 
30

 A a s 7:91. 
31

 A a s 8:84. 
32

 Sandström T, Svensk aktiebolagsrätt, s 199. 
33

 Beyer C och Båvestam U, ”Är minoritetsskyddet befogat – finns det risk för minoritetsmissbruk?”, 

Aktiebolagslagens minoritetsskydd, red Svernlöv C, s 14 f. 
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4.1.4 Minoritetens skydd inför och på bolagsstämma 

Som tidigare nämnts har varje aktieägare en rätt att delta på bolagsstämman.
34

  Denna rättighet 

medför i sig en viss insyn i bolagets förehavanden, men det finns också specifika regler som 

reglerar insynsrätten för en aktieägare. Denna rätt finns dock bara i aktiebolag med högst tio olika 

aktieägare, vilket kan förklaras av att det i mindre bolag lättare kan uppstå svåra intressekonflikter 

aktieägarna emellan. Insynsrätten tar sikte på att ge en minoritetsaktieägare rätt att ta del av olika 

dokument och liknande som förvaras hos bolaget och som hanteras av företagsledningen. Syftet 

med denna insynsrätt är att hjälpa minoritetsaktieägaren att få del av nödvändiga uppgifter inför 

förhandlingar vid bolagsstämma och vid en eventuell domstolstalan. Dessa uppgifter måste dock 

ha ett samband med bolagets redovisning eller vara handlingar som berör ett visst stämmoärende, 

vilket innebär att aktieägaren måste precisera vad det är för upplysning som denne vill ta del av. 

Aktieägaren kan också i vissa fall ha rätt till muntliga besked samt annan hjälp från 

företagsledningen. Insynsrätten i 7 kap. 36 § ABL kan dock inte användas för att kräva ut 

information om det finns en påtaglig risk för allvarlig skada. Insynen är heller inte menad att vara 

så stor att minoritetsaktieägaren frekvent kräver att få ta del av bolagets förehavanden.
35

 Utöver 

dessa bestämmelser om insyn finns även fler skyddsregler för minoritetsaktieägarna på och inför 

bolagsstämman. De allmänna reglerna gällande tid och plats för bolagsstämman skyddar och 

försäkrar minoriteten om att inte stämman läggs på en plats och en tidpunkt som gör det omöjligt 

för minoriteten att delta. Även reglerna gällande kallelse till stämma samt de regler som finns 

uppställda för jäv på bolagsstämma fungerar minoritetsskyddande.
36

 I den tidigare 

aktiebolagslagen från år 1944 var jävsreglerna långt mer vidsträckta än i dagens aktiebolagslag, då 

lagstiftaren nu funnit att reglerna om jäv är en mindre ändamålsenlig form av minoritetsskydd. 

Nuvarande jävsregler regleras i 7 kap. 46 § ABL och stadgar att aktieägaren inte får delta i 

röstningen gällande talan mot aktieägaren själv, skadeståndsansvarsbefrielse eller annan fråga där 

aktieägaren i fråga har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets. Aktieägaren får heller 

inte rösta i frågor gällande bolagets ställning gentemot tredje man om han i den frågan har ett 

väsentligt eget intresse.
37

 

4.1.5 Majoritetskrav vid beslutsfattande 

Huvudreglerna för beslutsfattandet finns i 7 kap. 40-41 §§ ABL och handlar om 

majoritetsreglerna. Avgörande för ett beslut är inte antalet aktieägare eller antalet aktier, utan vad 

som är avgörande är istället antalet röster som stödjer förslaget.
38

 Den aktieägare som kan samla 

ihop mer än hälften av rösterna och således blir i majoritet, får igenom sitt förslag. Detta kallas 

absolut-, eller enkel majoritet. Den aktieägare som kan samla flest röster blir således 

                                                           
34

 7 kap. 2 § ABL. 
35

 Sandström T, Svensk aktiebolagsrätt, s 201. 
36

 Beyer C och Båvestam U, ”Är minoritetsskyddet befogat – finns det risk för minoritetsmissbruk?”, 

Aktiebolagslagens minoritetsskydd, red Svernlöv C, s 15 f. 
37

 Skog R, Rodhes Aktiebolagsrätt, s 234 f. 
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kontrollaktieägare.
39

 I 7 kap. 41 § ABL stadgas att vid val anses den vald som fått de flesta 

rösterna. Skulle röstetalet vara lika avgörs valet genom lottdragning eller ny omröstning om 

bolagsstämman beslutade om detta innan valet. Detta kallas relativ majoritet och anses tillräckligt 

vid val. Den person som fått de flesta rösterna blir således vald, även om de rösterna inte utgör 

mer än hälften av de avgivna rösterna.
40

 

4.1.6 Kvalificerad majoritet 

Vissa beslut som fattas vid bolagsstämman har krav på kvalificerad majoritet. Dessa 

majoritetsregler har i sig en minoritetsskyddande effekt. Ett exempel på beslut som kräver denna 

högre majoritet är sådana gällande ändringar i bolagsordningen. I 7 kap. 42 § ABL stadgas att för 

att en ändring i bolagsordningen skall kunna göras krävs att beslutet fattats med minst två 

tredjedelar av både de avgivna rösterna men också de vid stämman företrädda aktierna. För mer 

omfattande ändringar i bolagsordningen, exempelvis att ägarnas rätt till vinst minskar genom att 

bolagets syfte ändras, att rätten att överlåta eller förvärva aktier i bolaget inskränks eller att 

rättsförhållandet mellan redan utgivna aktier rubbas krävs särskild kvalificerad majoritet enligt 7 

kap. 43 § ABL. Detta innebär att beslutet måste företrädas av samtliga aktieägare som närvarar på 

bolagsstämman och att dessa tillsammans innehar minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget. 

Motiveringen till detta höga majoritetskrav är att ändringarna i ovan nämnda fall innebär ett stort 

ingrepp i den rätt som är knuten till de redan utgivna aktierna. Trots dessa höga krav kan det ändå 

ibland inträffa att en enskild aktieägare eller minoritetsgrupp får stå tillbaka för majoritetens 

önskningar. Om ett större maktmissbruk skulle uppstå, där majoriteten anskaffar sig otillbörlig 

fördel på bolagets eller någon aktieägares bekostnad, finns dock generalklausulen i 7 kap. 47 § 

ABL som skydd. Även i 7 kap. 44 § ABL finns bestämmelser gällande beslut som kräver särskild 

kvalificerad majoritet. För beslut gällande ändring av rösträtten samt beslut gällande 

begränsningar i rätten till tillgångar och vinst krävs att beslutet har företrätts av två tredjedelar av 

de avgivna rösterna samt nio tiondelar av de på stämman företrädda aktierna. Gällande 

rösträttsbestämmelserna är minoriteten skyddad genom andra lagregler som reglerar rösträtt och 

beslutsfattande på bolagsstämma, men det är ändock viktigt att förhindra att ändringar i 

bolagsordningen gällande detta kan genomföras alltför enkelt. Detta då en enskild aktieägares 

inflytande i bolaget kan reduceras väsentligt genom ett sådant beslut.
41

 

 

Ur minoritetsaktieägarnas perspektiv kan dessa regler benämnas som stoppregler, eftersom det ger 

en aktieägare som kontrollerar mer än en tredjedel av aktierna i bolaget rätt att stoppa vissa beslut 

som majoriteten önskar driva igenom. Alla de ovanstående ändringarna som kräver kvalificerad 

majoritet kan minoritetsaktieägaren således hindra. Detta innebär att det blir oerhört viktigt för 

ledningen i bolaget att vara medveten om hur ägarbilden ser ut och att en tillräcklig del av de på 

stämman representerade aktierna sluter upp, eftersom bolaget annars kan missa viktiga 
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 Sandström T, Svensk aktiebolagsrätt, s 175 f. 
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 Andersson S, Johansson S, Skog R, Aktiebolagslagen, en kommentar del 1, 7:81.  
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affärsbeslut om minoriteten väljer att utöva sin vetorätt.
42

 Min åsikt är att dessa regler kan 

betraktas både som ett skydd mot att betydande ändringar görs i bolaget utan att minoriteten har 

något att säga till om, men också som en rättighet, såtillvida att minoriteten har givits vetorätt och 

kan hindra att vissa beslut genomdrivs. 

4.2 Minoritetens rättigheter 

 

Trots att majoritetsprincipen är den som enligt huvudregeln skall gälla vid beslutsfattande har det 

utvecklats regler i ABL som ger minoritetsaktieägarna vissa rättigheter och makt. Om inte dessa 

regler fanns skulle minoriteten kunna riskera att bli utfryst och nedröstad av en majoritetsgrupp 

som missbrukar sin maktställning i bolaget. För att undvika konflikter mellan majoriteten och 

minoriteten som leder till låsningar i styrningen har lagstiftaren därför tilldelat minoriteten vissa 

rättigheter. Dessa rättigheter anses motverka majoritetsmissbruk samt verka för lösningar mellan 

majoriteten och minoriteten. Nedanstående rättigheter är alla knutna till ett aktieinnehav om en 

tiondel av bolagets aktier.
43

 

4.2.1 Minoritetens rättigheter inför och på bolagsstämma 

En minoritetsaktieägare kan enligt 7 kap. 13 § 2 st. ABL hos styrelsen påkalla att en extra 

bolagsstämma skall hållas, där ett angivet ärende skall behandlas. Kallelsen till bolagsstämma ska 

utfärdas inom två veckor från det att skrivelsen från minoritetsaktieägaren kommit in. Om inte 

kallelse görs på rätt sätt till den extra stämman kan aktieägaren hos länsstyrelsen anmäla att en 

sådan kallelse skall göras. Länsstyrelsen skall då genast kalla till stämma, för vilken bolaget svarar 

för alla kostnader.
44

 I 7 kap. 5 § ABL återfinns en rättighet vilken tillåter en aktieägare eller dess 

ombud att medföra högst två biträden på bolagsstämman. Av författningskommentaren framgår att 

regeln medför en möjlighet för en aktieägare att på stämman få hjälp av sakkunniga rådgivare i 

frågor av exempelvis juridisk eller ekonomisk karaktär. Regeln uppställer dock inte några krav på 

särskilda kvalifikationer för den person som skall uppträda som biträde, vilket inte heller får göras 

i bolagsordningen.
45

 Vidare har minoriteten också en rätt att enligt 7 kap. 14 § ABL begära 

ajournering av bolagsstämman i de fall som nämns i 7 kap. 11 § 1-3 p. 

4.2.2 Rätten att påkalla särskild granskare 

Minoritetsaktieägare som innehar minst en tiondel av bolagets aktier kan skapa de förutsättningar 

som krävs för att en särskild granskare kan utses. Den särskilda granskaren tillsätts för att granska 

bolagets förvaltning och räkenskaper under viss tid, eller vissa åtgärder och förhållanden i bolaget. 

Detta är ett minoritetsskydd såtillvida att en enskild aktieägare kan få till stånd en utredning 

gällande ett visst problem i bolaget, exempelvis vissa specifika transaktioner eller affärsrelationer.  
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Talan om detta väcks av aktieägaren på bolagsstämman och sedan utser länsstyrelsen en eller flera 

lämpliga särskilda granskare. Reglerna som särskild granskare återfinns i 10 kap. 21-22 §§ ABL.
46

 

Granskningen i sig medför inga rättsverkningar för bolaget. Det yttrande som granskaren lämnar 

skall inte betraktas som ett rättsligt fastställt förhållande, utan det är endast granskarens syn på det 

förhållande som denne har granskat.
47

 

4.2.3 Rätten att påkalla minoritetsrevisor 

Minoriteten har rätt att få en minoritetsrevisor utsedd för att denna tillsammans med övriga 

revisorer skall kunna delta i revisionen. De aktieägare som påkallar denna rättighet har även 

möjlighet att föreslå den person som de vill se som revisor. Om denna person bedöms som 

lämplig skall länsstyrelsen normalt gå med på förslaget.
48

 Denna rättighet återfinns i 9 kap. 9 § 

ABL. Minoriteten kan också enligt 9 kap. 16 § kräva att en revisor med högre kompetens än vad 

som är nödvändigt utses, exempelvis påfordra en auktoriserad revisor i ett bolag där det är 

tillräckligt med en godkänd revisor som inte avlagt revisorsexamen.
49

 

4.2.4 Utsvältning 

Lagstiftaren har även ansett att minoriteten bör skyddas mot så kallad utsvältning. Detta inträffar i 

de situationer då majoriteten motsätter sig vinstutdelning som en del i att frysa ut 

minoritetsaktieägarna och på så vis få dem att avyttra sina aktier till ett billigt pris. Regeln i 18 

kap. 11 § ABL ger därmed minoriteten rätt att påkalla att bolagsstämman skall besluta om 

vinstutdelning. Minoriteten kan kräva utdelning av hälften av återstående nettovinst för året, 

minus vissa avdrag. Beloppet får dock inte uppgå till mer än fem procent av bolagets egna 

kapital.
50

 

4.2.6 Minoritetens maktmedel samt dess rätt att bli utlöst ur bolaget eller säga upp 

bolagsgemenskapen. 

Trots att majoritetsprincipen råder i aktiebolaget har lagstiftaren ändock tilldelat 

minoritetsaktieägarna vissa rättigheter, för att undvika skadliga låsningar mellan majoritet och 

minoritet. Alla de tidigare angivna minoritetsrättigheterna i detta kapitel är exempel på 

minoritetsaktieägarens rätt att fatta vissa principbeslut för bolaget. Minoritetsaktieägarna har 

således inte givits makt att verkställa besluten för bolaget, utan endast att fatta dessa s.k. 

principbeslut.
51

 I de fall rättigheterna inte åtföljs av en majoritetsaktieägare eller bolagsorganen är 

det också viktigt för minoriteten att det bakom reglerna finns vissa maktmedel för dem att falla 

tillbaka på. Ett exempel på en sådan åtgärd är att minoriteten kan hindra ett beslut om att bevilja 
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ansvarsfrihet, vilket är möjligt enligt 29 kap. 7 § ABL. Då styrelsen i bolaget ofta är vald av 

majoritetsaktieägarna på bolagsstämman är det troligt att denna gärna handlar i enlighet med 

majoritetens avsikter. Indirekt är detta ett maktmissbruk från majoriteten vilket 

minoritetsaktieägarna inte har någon möjlighet att påverka då det har formen av ett styrelsebeslut. 

Det är också tänkbart att majoriteten ibland kan ha överseende med eventuell misskötsel från 

styrelsen och VD, och därigenom inte ställer dem till svars för ett sådant beteende. För att inte stå 

maktlös inför ett sådant uppträdande är det viktigt att minoritetsaktieägaren själv kan rikta ett 

sådant anspråk mot styrelsen eller VD. En aktieägare med minst en tiondel av samtliga aktier kan 

således hindra att ansvarsfrihet beviljas.
52

 

 

Genom att minoriteten kan vägra ett beslut om ansvarsfrihet åstadkommer de att en möjlighet till 

skadeståndstalan hålls öppen. Det finns också en möjlighet för minoritetsaktieägaren att biträda ett 

förslag om anordnade av en skadeståndstalan. Både dessa alternativ leder dock endast till att 

möjligheten till skadeståndstalan finns och speciellt i det andra fallet finns det risk för att 

majoriteten saboterar det framdrivna beslutet. På grund av detta har minoriteten också tillgetts en 

möjlighet att föra talan om skadestånd, antingen i eget namn men för bolagets räkning, eller helt 

för egen räkning. Möjligheten att föra talan för bolagets räkning är mycket fördelaktigt för 

minoriteten då aktiernas värde ökar i och med att bolaget tillförs ett skadestånd. 

Minoritetsaktieägaren måste dock stå för rättegångskostnaderna själv, men ersätts ändå genom det 

som tillkommer bolaget genom rättegången. Denna möjlighet kan därmed vara av större intresse 

för minoriteten än de andra möjligheterna till skadeståndstalan eller hindrande av beviljelse av 

ansvarsfrihet. En talan om skadestånd kan föras mot styrelsen, VD eller annan aktieägare. Det är 

även möjligt att föra talan mot personer som inte är aktuella för frågan om ansvarsfrihet, 

exempelvis stiftare eller revisorer. Förslag om detta skall väckas på bolagsstämma och företrädas 

av en aktieägare med minst en tiondel av samtliga aktier.
53

 Dessa regler fungerar som 

säkerhetsventiler mot missbruk från majoriteten samt för att underlätta kompromisser i svåra 

situationer.
54

  

 

Förutsatt att majoriteten samt bolagets styrningsorgan styrelsen och VD följer de uppsatta 

minoritetsreglerna har minoriteten ett relativt gott skydd. I de fall de inte gör det är det dock 

viktigt att minoriteten har vissa maktmedel att ställa sig bakom, eftersom reglerna annars skulle 

förlora mycket av sin skyddande karaktär. Minoritetsaktieägaren kan därför få till stånd en ändring 

eller upphävning av ett stämmobeslut på grund av lagstridigt innehåll, eller i de fall då inte 

majoritetsreglerna har åtföljts vid beslutsfattandet. Detta görs genom talan i domstol enligt 7 kap. 

50 § ABL. Minoriteten kan dock inte hålla denna talan svävande hur länge som helst, huvudregeln 

sätter upp en tidsgräns om tre månader. Det finns dock undantag från denna tidsbegränsning, 

exempelvis om beslutet är lagstridigt och därmed inte kan företas ens med samtliga aktieägares 
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samtycke eller om alla aktieägares samtycke krävs och något sådant inte inhämtats innan beslutet 

fattades.
55

 Vad kan minoritetsaktieägarna då uppnå genom att föra talan mot ett beslut fattat på 

bolagsstämma? Genom detta handlande kan de inte få till stånd någon typ av tvångsåtgärd mot 

bolaget eller de som har fattat beslutet, utan det enda som händer är att stämmobeslutet blir 

förklarat ändrat eller upphävt. Att detta sker är dock ett sätt för minoriteten att göra sin röst hörd 

samt få sina åsikter respekterade.
56

  

 

För att undvika svåra motstridigheter och kapitalförstöring i bolaget är det viktigt att det finns 

regler för att få ett slut på eventuella motsättningar mellan minoriteten och majoriteten. Om 

situationen går alltför långt kan det vara bäst för bolaget att någon av parterna drar sig tillbaka, 

eller att bolaget helt läggs ner.  En minoritetsaktieägare har därför en möjlighet att vid domstol 

väcka talan om likvidation av bolaget på den grunden att en aktieägare har missbrukat sin makt 

enligt 25 kap. 21 § ABL. Domstolen kan dock i de fall som avses i 21 § på yrkande av bolaget 

istället ålägga bolaget att lösa in minoritetens aktier. Av rättssäkerhetsskäl är kraven mycket höga 

för att tillämpning av reglerna ska ske och de många förutsättningarna som skall vara uppfyllda 

gör dem tämligen svåranvända. Relationen mellan majoriteten och minoriteten är som tur är inte 

alltid så ansträngd att någon av reglerna i detta stycke behöver användas. Desto mer vanligt kan 

det tänkas vara att majoritetsägaren vill bli ägare till alla bolagets aktier, i vart fall då denne 

förvärvat mer än nittio procent av aktierna. I denna situation blir reglerna om tvångsinlösen 

tillämpliga, vilka kan påkallas av både majoriteten och minoriteten.
57

 

4.2.7 Tvångsinlösen 

En majoritetsaktieägare som äger mer än nittio procent av aktierna i bolaget har enligt 22 kap. 1 § 

1 st. ABL rätt att lösa in minoritetsaktieägarnas aktier. Detta innebär omvänt att en 

minoritetsaktieägare som äger mindre än en tiondel av aktierna har rätt att få dessa inlösta av 

majoritetsaktieägaren. Detta gäller om resterande aktier i bolaget kontrolleras av en ägare eller 

kontrolleras av samma rättssubjekt. Syftet med dessa regler är att skydda minoriteten genom att på 

detta vis erbjuda en väg ut ur bolaget. Denna inlösenrättighet för minoriteten medför en rätt att få 

en ersättning för aktierna som motsvarar ett pris som kan tänkas följa vid en försäljning under 

normala förhållanden.
58

 Om parterna inte kan enas om huruvida inlösen ska ske eller hur stort 

lösenbeloppet skall vara skall detta prövas rättsligt genom skiljeförfarande. Minoriteten får utse en 

av de tre skiljemännen, men om de inte kommer överens om någon kan tingsrätten istället utse en 

god man som får till uppgift att utse en skiljeman, samt föra minoritetens talan i tvisten.
59

 Detta 

förfarande regleras i 22 kap. 8-10 §§ ABL. En minoritetsaktieägare har dock rätt att företräda sig 
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själv vid förfarandet och kan på detta sätt också yrka ersättning för nedlagt arbete.
60

 Huvudregeln 

gällande kostnaderna är nämligen att majoritetsaktieägaren står för alla kostnader oavsett utgång i 

målet. Detta innebär således dennes egna rättegångskostnader, skiljemännens och gode mannens 

ersättning, samt även de kostnader som uppstått för minoriteten i samband med förfarandet.
61

  

 

5. Minoritetsmissbruk 

 

Nedan skall nu vissa av de regler som ovan behandlats belysas mer ingående för att undersöka om 

det finns några risker för minoritetsmissbruk. De regler som i denna framställning har benämnts 

som skyddsregler, exempelvis likhetsprincipen och generalklausulerna, ser författaren inte som 

den primära gruppen av regler där missbruk kan förekomma eftersom dessa regler är uppställda i 

syfte att skydda minoriteten. De regler som ger minoriteten rätt att utöva inflytande i bolaget är 

därför de regler som främst kommer beaktas, eftersom risken för missbruk således torde vara 

störst bland dessa.
62

   

 

5.1 Minoritetsmissbruk inför och på bolagsstämma 

5.1.1. Minoritetens möjlighet att påkalla och agera på bolagsstämma 

En minoritetsgrupp med ett aktieinnehav om minst en tiondel har enligt 7 kap. 13 § ABL rätt 

kräva att en extra bolagsstämma skall hållas. Styrelsen skall efter sådan begäran från minoriteten 

inom två veckor utfärda en kallelse om bolagsstämma. Om detta inte efterlevs kan minoriteten 

enligt 7 kap. 17 § ABL anmäla detta hos länsstyrelsen som i sin tur sammankallar till stämma. 

Kallelsen för den extra stämman skall bekostas av bolaget. Det ärende som minoriteten vill få 

behandlat på den extra stämman behöver inte vara av sådan karaktär att det med säkerhet kommer 

få medhåll av övriga aktieägare. Praxis i frågan gör gällande att stämman kan avvisa ett korrekt 

angivet ärende endast om ett bifall till yrkandet skulle medföra en handling i strid med ABL eller 

bolagsordningen. Bolagets eller länets styrelse har därmed i stort sett inte någon möjlighet att 

motsätta sig en kallelse till bolagsstämma om en korrekt begäran om sådan har inkommit.
63

 

Båvestam och Beyer ger ett exempel på en situation där denna regel har missbrukats av en 

aktieägarminoritet. Minoritetsaktieägaren i detta fall framställde krav på sammankallande av 

stämma rörande styrelseval med två veckors intervall. Bolagets styrelse vägrade efter en tid att 

kalla till stämma, varvid minoriteten istället gick vägen via länsstyrelsen. Minoriteten framställde 
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samma yrkande vid varje stämma och vid varje stämma röstades detta beslut ner av majoriteten.
64

  

Även ett annat fall av minoritetsmissbruk tas upp som exempel. I denna situation ville en 

aktieägare utnyttja rätten att få ett ärende behandlat vid stämman och begärde detta skriftligt till 

styrelsen inom den tid som krävdes. Ärendet gällde en ändring av aktiernas röstvärde på det viset 

att ingen skillnad skulle finnas mellan A- och B-aktier. Styrelsen måste, när stämman skall ta upp 

en fråga gällande bolagsordningsändringar som medför en försämring av ett aktieslags rätt, sända 

kallelse med post till varje aktieägare med känd postadress. Förslaget i detta specifika ärende var 

utformat på ett sätt som gjorde det svårförståeligt och det innehöll inte heller något exakt utarbetat 

förslag till ändring. Enligt Bolagsverket kan ett förslag som innebär ändring av bolagsordningen 

inte godkännas och registreras om inte det innehåller ett exakt förslag till hur ändringen skall se 

ut. Ett sådant förslag kan således inte formuleras efter att beslutet har getts bifall. Detta handlande 

från minoritetens sida medförde givetvis stora kostnader för bolaget i form av porto och extra 

arbete.
65

 

5.1.2 Rätt för biträden att närvara på bolagsstämma 

Minoritetsmissbruk kan även uppkomma vid utnyttjandet av regeln i 7 kap. 5 § ABL, rätten för 

aktieägare att medföra högst två biträden på stämman. Dessa biträden har även en rätt att uttrycka 

sig och ställa frågor på bolagsstämman. Vem eller vilka personer som har rätt att vara biträde eller 

ombud får inte på något sätt begränsas genom lag eller bolagsordning, vilket innebär att i princip 

vilken person som helst kan uppträda som biträde på bolagsstämman. Personen i fråga behöver 

inte heller besitta några som helst juridiska eller ekonomiska kvalifikationer. Denna rättighet kan 

därmed i hög grad komma att missbrukas såtillvida att en person som är ytterst olämplig för 

bolaget kan komma att uppträda som biträde på stämman. En sådan situation ges som exempel i 

doktrinen, gällande en journalist som genom detta fick möjlighet att delta som 

minoritetsaktieägarens biträde på en bolagsstämma, trots att denna skulle vara stängd för media. 

Eftersom biträdena även har rätt att yttra sig på stämman är det därför möjligt för denna person att 

både få ta del av information och ställa frågor på stämman. I 7 kap. 32 § ABL återfinns den 

upplysningsplikt som gäller för bolagets styrelse och verkställande direktör vid bolagsstämman. 

Om någon aktieägare begär det och styrelsen gör bedömningen att det kan ske utan väsentlig 

skada för bolaget, skall upplysningar lämnas om förhållanden gällande ett ärende på dagordningen 

som kan inverka bedömningen av detta. Detta gäller även för förhållanden som kan ha inverkan på 

bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Även då denna relativt nya begränsning av 

frågerätten har införts genom begreppet väsentlig skada, är den fortfarande mycket vid. Detta 

innebär att aktieägaren och så även biträdet fortfarande kan kräva att få ta del av upplysningar som 

kan vara besvärande för bolaget och ändå hålla sig inom ramen för lagens begränsningar.
66
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5.2 Risk för missbruk vid förordnande av särskild granskare 

 

En minoritetsaktieägare har möjlighet att enligt 10 kap. 21 § ABL påkalla att en särskild 

granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper eller vissa åtgärder eller förhållanden i 

bolaget ska ske. Minoritetsaktieägaren kan lämna förslag på lämplig granskare och om inget 

särskilt talar emot denna person förefaller det vara så att denne vanligtvis blir vald. I begäran om 

särskild granskare skall det också finnas ett granskningstema som ska hålla sig inom lagens 

reglering och det ska också finnas ett objektivt intresse av att granskningen kommer till stånd. 

Enligt lagkommentaren behöver detta objektiva intresse dock inte vara särskilt starkt
67

, ett 

påstående som Beyer och Båvestam beskriver som en underdrift. Då det framstår som relativt lätt 

att få en person utsedd till särskild granskare kan det tänkas att den minoritetsaktieägare som 

begär granskningen föreslår en person som denne har en nära kontakt med, vilket gör att 

granskaren i det närmaste kommer att fungera som aktieägarens egna informationsjägare. 

Minoritetsmissbruket kan här komma att uttryckas på olika sätt, både som ett försök att skapa 

besvär och kostnader för bolaget, men också för att komma över känslig information i syfte att 

skada bolaget. Trots att granskaren inte får lämna upplysningar som kan vara till skada för bolaget 

till en enskild aktieägare, är denne dock skyldig att lämna upplysningar till bolagsstämman så 

länge detta inte riskerar medföra väsentlig skada för bolaget. Trots denna begränsning är det 

ändock tänkbart att minoritetsaktieägaren kan komma över viss information på detta sätt, speciellt 

i de fall granskaren och minoritetsaktieägaren har en nära relation till varandra.
68

  

5.3 Minoritetsmissbruk vid tvångsinlösen 

 

En minoritetsaktieägare som har ett aktieinnehav på mindre än en tiondel har enligt reglerna om 

tvångsinlösen rätt att få sina aktier inlösta av majoriteten. I tvisteförfarandet kan minoriteten bli 

företrädd av en skiljeman, god man eller företräda sig själv.
69

 I detta fall riskerar 

minoritetsmissbruk att inträffa i de fall då minoritetsaktieägaren väljer att företräda sig själv, och 

genom detta fördröjer och försvårar skiljeförfarandet så mycket som möjligt. De kan tillexempel 

komma med obefogade jävsinvändningar mot skiljemännen, underlåta att beakta tidsfrister, göra 

obefogade uttalanden eller lämna in betydelselösa eller mycket överarbetade värderingsutlåtanden. 

Genom dessa metoder hoppas minoritetsaktieägaren på att antingen kunna få till stånd en mycket 

fördelaktig överenskommelse med majoritetsaktieägaren, som då hellre avslutar ärendet än låter 

den besvärliga processen fortsätta eller åstadkomma att förfarandet sträcker sig över mycket lång 

tid. En lång förfarandeprocess innebär mera arbete för båda parter, vilket resulterar i högre 

ersättning för minoritetsaktieägaren, då det är majoritetsaktieägaren som står för alla kostnader 
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oavsett utgång i förfarandet.
70

 Aktiebolagskommittén gav i sitt betänkande om aktiebolagets 

kapital ett exempel på minoritetsmissbruk vid tvångsinlösen draget till sin spets. Det uppgavs att 

det förekommer att enskilda individer köper aktier som är föremål för tvångsinlösen, endast för att 

kunna uppträda som part i förfarandet. Syftet med detta är att komma över en betydligt större 

ersättning för rättegångskostnaderna än vad aktieinvesteringen innebar.
71

 Då det ofta saknas 

proportioner mellan värdet på det aktieinnehav som minoritetsaktieägaren har och den ersättning 

som denne kan begära kan detta uppträdande vara ett sätt för dessa aktieägare att försörja sig på.
72

 

 

6. Kort om bolagsordning och aktieägaravtal 

 

Nedan följer en kort redogörelse för de grundläggande regler som omgärdar bolagsordningen samt 

aktieägaravtalen, för att längre fram i arbetet kunna föra en diskussion om huruvida dessa kan 

tillämpas som plattformar för reglering av minoritetsskyddsreglerna.  

6.1 Bolagsordning 

Bolagsordningen fungerar som ett avtal mellan aktieägarna som reglerar deras inbördes relationer 

och samverkan, samt bolagets syfte och verksamhet. Bolagsordningen upprättas av stiftarna vid 

bolagets bildande, med aktiebolagslagens bestämmelser som grund. Den är bindande för 

associationen vilket innebär att inga beslut får fattas i strid med bolagsordningen, om inte alla 

aktieägare har gett sitt samtycke till detta. Det innebär att en aktieägare ibland måste acceptera att 

den åtföljs, även om det i det enskilda fallet kan medföra en ofördelaktighet för den aktieägaren. 

Självklart måste hänsyn tas till generalklausulerna även i detta hänseende, aktieägaren skall 

därmed inte behöva finna sig i att bli behandlad på ett sätt som medför nackdel för honom själv 

samt fördel för någon annan aktieägare.
73

 Bolagsordningen skall alltid beaktas och läsas mot 

bakgrund av aktiebolagslagens bestämmelser. Lagens tvingande bestämmelser får inte frångås 

över huvudtaget, medan de andra dispositiva reglerna både kan skärpas och mildras. Det är 

således möjligt att föra in många olika typer av bestämmelser i bolagsordningen så länge dessa 

inte har brottslig karaktär eller på något annat sätt är lagstridiga.
74

  

6.2 Aktieägaravtal 

 

Aktieägaravtal är numera vanligt förekommande i aktiebolag. Detta har sin förklaring i att 
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möjligheterna att variera utformning och innehåll i avtalet är mycket stort. Avtalet kan utformas 

individuellt utefter aktieägarnas önskemål, eftersom den rådande avtalsfriheten är större än 

friheten att kunna råda över föreskrifter i bolagsordningen. En annan tänkbar anledning kan även 

vara att ett aktieägaravtal, till skillnad från bolagsordningen, inte är offentligt. Det är heller inte 

möjligt att genom ett aktieägaravtal binda en annan fysisk eller juridisk person. Att 

aktieägaravtalet inte binder aktiebolaget är en allmän avtalsrättslig princip, vilket innebär att de 

föreskrifter som förekommer i aktieägaravtalet är ovidkommande för bolaget.
75

,
76

. Denna 

distinktion mellan de avtalsrättsliga och bolagsrättsliga verkningarna kallas 

separationsprincipen.
77

  

 

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

typer syftar till att skapa en annan rättighetsfördelning vid bolagsstämman än den som är uppställd 

enligt majoritetsprincipen.
78

 Detta innebär att parterna genom avtalet vill försöka uppnå 

exempelvis en annan spridning av ägarinflytandet än vad majoritetsprincipen stadgar, eller försöka 

koncentrera makten till någon specifik aktieägare.
79

 När det gäller avtalets innehåll är 

variationsrikedomen som tidigare nämnts stor.
80

 Aktieägarna kan därmed utforma avtalet på det 

sätt de finner lämpligt, såtillvida att det inte inskränker vissa tvingande bestämmelser i ABL, 

exempelvis minoritetsskyddsreglerna, eller står i strid med bolagsordningen. Sådana föreskrifter är 

enligt Kansmark och Roos ogiltiga.
81

 

 

Ett aktieägaravtal är gällande på obestämd tid om inget annat sägs i avtalet. Detta innebär att 

avtalet också kan sägas upp med en uppsägningstid som anses skälig. Vad som kan betecknas som 

skälig tid kommer dock inte behandlas närmare här, för ett utförligare resonemang gällande detta, 

se Ramberg.
82

 Parterna önskar ofta att tidsbestämma avtalet eftersom syftet med avtalet är att det 

ska reglera aktieägarnas inbördes relation även i tider då de inte är överens. Om det då är möjligt 

att säga upp avtalet med snabb verkan mister avtalet något av sin funktion. Det kan dock vara 

svårt att vid avtalets ingående veta hur länge avtalet bör gälla och det råder viss osäkerhet om hur 

precist definierat avtalet måste vara för att räknas som tidsbestämt. Det är dock möjligt att knyta 

avtalets längd till den tid som någon av parterna är aktieägare i bolaget. Vid dessa evighetsavtal 

råder det delade åsikter om uppsägningstiden, då Ramberg menar att detta skall ses som ett 

tidsbestämt avtal, medan Lindskog menar att sådana långa avtal är att betrakta som tillsvidare 
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avtal och således kan sägas upp med skälig uppsägningstid.
83

 Då det saknas rättspraxis på området 

gällande avtal knutna till aktieägarnas ställning i bolaget kan det vara en god idé att i avtalet ta in 

en bestämmelse som gör att en uppsägning av avtalet blir ofördelaktigt. Exempelvis kan den part 

som vill säga upp avtalet vara tvungen att lösa in sina kvarvarande aktier till underpris till de 

andra parterna. Genom en sådan åtgärd uppkommer en garanti för aktieägarna att avtalet kommer 

att bestå under en lång tid.
84

 

6.3 Bolagsordningen och aktieägaravtalet som plattform för 

minoritetsskyddsreglerna 

 

Skyddet för en aktieägarminoritet samt de rättigheter som tillgodoförs dem återfinns på olika 

ställen i aktiebolagslagen. Det är även möjligt att införa sådana regler också i bolagsordningen, i 

den mån dessa bestämmelser utvidgar det skydd som lagen uppställer. Minoritetsskyddet kan 

således inte skrivas bort i bolagsordningen.
85

 Sjöman poängterar dock att även om det är möjligt 

att utvidga minoritetsskyddet genom föreskrifter om detta i bolagsordningen, innebär det inte, att 

detta alltid är lämpligt att genomföra. En utvidgning av minoritetsskyddet medför en ökad risk för 

minoritetsmissbruk, vilket i sin tur kan leda till skadliga låsningar i bolagsstyrningen.
86

 Det finns 

dock genom det ovan anförda goda chanser att uppnå ett starkt minoritetsskydd genom att 

använda bolagsordningen som plattform. Nackdelen med en sådan reglering är dock att skyddet 

inte är så solitt, eftersom bolagsordningen kan ändras förutsatt att majoritetskraven i 7 kap. 42-45 

§§ ABL är uppfyllda. För att förstärka skyddet skulle det kunna införas ännu högre majoritetskrav 

eller till och med enhällighet för att regler gällande minoritetsskyddet skall kunna tas bort ur 

bolagsordningen. Att använda sig utav alltför långtgående restriktioner är dock inte heller 

önskvärt eftersom detta riskerar att stoppa upp effektiviteten i bolaget.
87

 

 

Att i ett aktieägaravtal utöka minoritetsskyddet torde i likhet med bolagsordningen inte vålla några 

problem, men i situationer av omvänt slag går åsikterna isär. Sjömans ståndpunkt synes vara att 

det är möjligt att avtala om inskränkningar i minoritetsskyddet i ett aktieägaravtal, med den haken 

att det fortfarande inte har någon verkan mot bolaget.
88

 Det diskuteras också om 

avtalsbundenheten medför några begränsningar parterna emellan, exempelvis om avtalet strider 

mot en regel i gällande lagstiftning, då utgångspunkten är att avtalet är giltigt parterna emellan. 

Reglernas karaktär får här en viss betydelse. I fallet med inskränkta minoritetsskyddsregler torde 

Sjömans ståndpunkt vara att avtalsbundenhet föreligger, då dessa regler är uppställda för att 
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skydda aktieägarna i bolaget. Sådana regler bör kunna bortses ifrån med hänvisning till den så 

kallade SAS-principen, vilket innebär samtliga aktieägares samtycke. Om även 

minoritetsaktieägaren samtycker till den inskränkande bestämmelsen tillsammans med övriga 

torde det inte vålla några problem att använda denna. Om de regler som skall inskränkas istället 

har karaktären av borgenärsskyddsregler, med syfte att skydda aktiebolagets kapital och dess 

borgenärer, blir utgången en annan. Avtalsbestämmelser i strid med dessa regler blir förmodligen 

inte giltiga ens mellan parterna.
89

 Kansmark och Roos uttrycker dock en annan ståndpunkt i 

frågan, nämligen att avtalsföreskrifter som inskränker minoritetsreglerna är ogiltiga.
90

 

 

Även om det finns goda möjligheter att ställa upp minoritetsregler i ett aktieägaravtal eller 

bolagsordning så finns generellt sett problemet att detta uppställda skydd eller avtalade rättighet 

upphör, om avtalet upphör eller bolagsordningen ändras. Gällande aktieägaravtalet finns också det 

problemet att det inte har sakrättslig verkan såtillvida att en köpare av aktien inte automatiskt blir 

bunden till avtalet. Detta är därför viktigt att reglera om reglerna skall få någon stadga. Detta kan 

uppnås genom att exempelvis införa ett hembudsförbehåll
91

 eller ett samtyckesförbehåll
92

, där den 

som köper aktien samtycker till att genast överta överlåtarens plats i avtalet.
93

 Denna modell 

diskuteras även av Werlauff och Norgaard, vilka fastslår att det är helt legitimt att använda sig av 

ett samtyckesförbehåll i aktieägaravtalet, och ett bra sätt att skapa stadga och säkerhet för det 

avtalade även vid förändringar i ägarförhållandena i bolaget.
94

 Eftersom samtyckesförbehållet är 

giltigt mot tredje man och då överlåtelser som sker i strid med detta är ogiltiga, uppkommer på så 

sätt ett indirekt sakrättsligt skydd.
95

 Att införa sådana bestämmelser som inskränker aktiens fria 

överlåtbarhet kan vid första anblick te sig lite märklig eftersom det också är en inskränkning av 

minoritetsskyddet. Att ha möjlighet att avyttra sina aktier på ett valfritt sätt är en viktig rättighet 

för minoriteten som på detta sätt ges en väg ut från bolaget om exempelvis majoriteten handlar på 

ett sätt som väcker missnöje. Denna inskränkning kan dock, sin karaktär till trots, också verka 

minoritetsskyddande på det sätt att det skapar stabilitet och ger en säkerhet i de fall då 

minoritetsreglerna har ställts upp i ett aktieägaravtal. Att försäkra sig om att parternas 

ägarförhållanden är hållbara och att de avtalade reglerna inte kommer förryckas skapar en 

trygghet och ett skydd för minoritetsaktieägarna.
96
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7. Analys 

 

Att hitta balansen mellan ett väl fungerande minoritetsskydd och en effektivitet i beslutsprocessen 

i ett bolag är inte helt enkelt. Då majoritetsprincipen som huvudsak skall råda vid beslutsfattande 

på bolagsstämman är det svårt att rättsligt motivera att minoriteten skall tillgivas inflytande och 

makt.
97

 Som tidigare nämnts är det dock viktigt både för att kunna locka investerare till bolaget 

och för att till fullo kunna utnyttja bolagsformen aktiebolag, att det finns ett minoritetsskydd av 

något slag. Det är intressant att ifrågasätta dagens minoritetsskyddsregler utifrån den aspekten att 

minoriteten kan komma att utnyttja de rättigheter som givits dem. I mångt och mycket talas det 

om majoriteten som den maktmissbrukande parten, men i vissa fall kan således minoriteten också 

vilja sätta sina egna intressen före bolagets. I förarbetena till aktiebolagslagen har det givits 

uttryck för att ett alltför långtgående minoritetsskydd kan medföra ett minoritetsmissbruk vilket i 

sin tur leder till skadliga låsningar i bolaget. Samtidigt uttrycks också att skyddet bör stärkas så 

minoriteten får ett fullgott skydd. Detta är enligt författarens åsikt något av en motsägelse som bör 

redas ut, det finns därför anledning att återkomma till detta längre fram i uppsatsen.  

 

Nedan skall några av minoritetsreglerna analyseras för att jag sedan skall kunna presentera 

möjliga lösningar på minoritetsmissbruk i de fall detta uppkommer. 

7.1 Tänkbara lösningar på minoritetsmissbruk i vissa fall 

7.1.1 Påkalla extra stämma 

En av de regler som utgör en minoritetsrättighetsregel är rätten att kunna kalla till en extra 

bolagsstämma.
98

 Denna regel kan användas av en aktieägare med minst en tiondels aktieinnehav, 

och innebär att denne kan om han så önskar begära att bolaget skall sammankalla till en extra 

stämma. Minoritetsaktieägaren får utnyttja denna rätt hur många gånger som helst och det finns 

inga restriktioner för vilken typ av ärende som denne får lägga fram på stämman. Här finns en 

uppenbar risk för att minoriteten kan komma att agera på ett sätt som liknar ett missbruk av makt, 

vilket också har diskuterats av Båvestam och Beyer.
99

 I exemplet kallade minoritetsaktieägaren till 

extra bolagsstämma med två veckors mellanrum, vilket givetvis måste ha medfört negativa 

konsekvenser för bolaget, både ur ekonomisk synpunkt men också sett till arbetsbördan. Att kalla 

till bolagsstämma och hålla denna kan vara mycket kostsamt för ett bolag. Att gång på gång 

behöva gå igenom denna process när alla deltagande vet att det kommer vara en fråga som inte 

kommer leda någon vart som skall diskuteras, måste vara oerhört frustrerande för bolagets övriga 

aktieägare. En tänkbar lösning för att komma tillrätta med det här specifika problemet skulle 

kunna vara att införa någon slags övre gräns för hur många bolagsstämmor det är möjligt att hålla 
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under ett år. På detta sätt kan irrelevanta kallelser undvikas och förhoppningsvis får det 

minoritetsaktieägaren att tänka till och använda de givna tillfällena på ett genomtänkt sätt. 

Nackdelen skulle i så fall vara att om en situation uppkommer där det är viktigt för minoriteten att 

kunna få en fråga behandlad, kanske inte detta skulle vara möjligt om alla chanser till 

bolagsstämma redan var förbrukade. En sådan lösning vore därför inte helt optimal, eftersom detta 

skulle kunna medföra att bolaget går miste om viktiga beslut som enligt lag måste fattas på en 

bolagsstämma. Ett annat förslag skulle kunna vara att det ärende som skall tas upp på stämman 

måste ha någon slags förankring hos mer än den minoritetsaktieägare som påkallade stämman, 

alternativt att det krävs någon grad av sannolikhet att det som skall tas upp ska kunna få 

genomslag. Kostnaderna och allt administrativt arbete detta medför för bolaget skulle kunna vägas 

emot ärendet som skall behandlas, för att kunna avgöra om ärendet skall få tas upp på en extra 

stämma eller ej. Detta förslag är givetvis inte heller helt optimalt eftersom det föder en hel del nya 

problem. Vem eller vilka skulle till exempel tilldelas befogenhet att fatta beslutet om ett ärende 

kan eller inte kan tas upp på stämman? Om styrelsen tilldelades en sådan befogenhet finns risk för 

maktmissbruk från deras sida i form av att de aldrig skulle tillåta minoritetsaktieägaren att föra 

upp ett förslag på extra bolagsstämma. För att detta förslag skulle kunna genomföras skulle det 

behövas ett utomstående objektivt organ för att fatta dessa beslut. Ingen av de ovanstående 

förslagen är dock bra nog för att kunna genomföras och det starkt kan ifrågasättas om denna regel 

överhuvudtaget bör ha något som helst utrymme i lagtexten.  

7.1.2. Rätten att medföra biträde på stämman 

Båvestam och Beyer tar även upp ett exempel på en annan typ av minoritetsmissbruk. Detta gällde 

en aktieägare som tog med sig en olämplig person att närvara vid bolagsstämman, i enlighet med 

regeln om biträden i 7 kap. 5 § ABL. En aktieägare har enligt denna regel rätt att medföra biträde 

eller ombud till stämman, exempelvis om denne vill utvidga sina kunskaper inom ett område inför 

ett visst beslut, men själv inte innehar dessa kunskaper. En sådan person har troligtvis 

specialkunskaper inom exempelvis ekonomi eller juridik. I den situation som exemplifierades 

medförde dock minoritetsaktieägaren en journalist. Att göra detta är inte fel i sak, biträdet eller 

ombudet behöver inte besitta några speciella kunskaper rörande bolaget eller annat, utan kan i 

princip vara vem som helst. Bolaget hade dock tidigare bestämt att inte hålla bolagsstämman 

öppen för massmedia.
 100

 Detta beslut kunde minoritetsaktieägaren därmed kringgå då denne valde 

att ta med journalisten som biträde till stämman. Lagen ger även utrymme för biträdet att ställa 

frågor och ta del av information rörande bolagets ekonomiska situation samt förhållanden som kan 

påverka bedömningen av ett ärende på dagordningen, så länge detta inte medför någon väsentlig 

skada för bolaget.
101

 Journalisten i exempelfallet hade därmed möjlighet att inte bara lyssna utan 

också ställa ingående frågor om bolagets verksamhet. Även då denna begränsning gällande 

väsentlig skada har gjorts torde ändå möjligheterna att ta del av viktig information gällande 
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bolaget stora. Att en begränsning gällande dessa möjligheter till minoritetsmissbruk behövs ter sig 

tämligen rimligt, frågan är dock på vilket sätt problemet skall angripas. Ett av alternativen som 

författaren ser är att begränsa rätten att delta på stämman, så tillvida att det endast är personer som 

kan tillföra någon ytterligare information till diskussionerna som får delta, exempelvis personer 

med specialkunskaper inom det område som behandlas. Detta för att undvika att personer som har 

intressen vilka kan skada bolaget får kännedom om viktig information. Begränsningen innebär att 

sabotage av det här slaget förhindras och bolagets bästa istället sätts i första rummet. Ett annat 

alternativ skulle kunna vara att utvidga den begränsning som redan nu finns i styrelsens och 

bolagets upplysningsplikt, rekvisitet väsentlig skada. En ombildning av lagregelns ordalydelse till 

ordet skada istället för det betydligt mer restriktiva väsentlig skada skulle eventuellt kunna 

komma lite närmare en lösning på problemet, även om detta är ett mycket komplext område 

rörande balansen mellan majoriteten, med andra ord bolaget, och minoritetens rättigheter. I mitt 

tycke ter det sig mest lämpligt att utvidga den redan intagna begränsningen om väsentlig skada, då 

det är bättre att värna om bolagets bästa på det sättet än att begränsa vilka personer som skall få 

delta på bolagsstämman. En minoritetsaktieägare får givetvis inte tryckas ner av de andra 

aktieägarna, men jag anser att det är viktigt att ha i minnet att en minoritetsaktieägare är just en 

minoritet och således inte bör tillges alltför stor makt, eftersom dessa inte har så stort 

aktieinnehav. Jag anser även att det är viktigt att hålla isär de skyddsregler som ställts upp för 

minoriteten med de rättighetsregler som finns. Då minoriteten i och med sin ställning redan är i 

underläge är det mycket viktigt att det finns adekvata skyddsregler för denna grupp, men när det 

gäller vilka rättigheter denna grupp skall ha bör dessa noggrant vägas emot bolagets intressen. Att 

minoritetsrättigheterna blir alltför långtgående och dessutom på bolagets bekostnad kan inte anses 

rimligt. 

7.1.3 Särskild granskning 

Reglerna om särskild granskning finns i 10 kap. 21-22 §§ ABL. Dessa regler medför en stor risk 

för minoritetsmissbruk, särskilt utifrån den aspekten att minoritetsaktieägaren själv i princip kan 

utse vem som skall vara granskare. Då ingen särskild prövning görs över den föreslagna personens 

lämplighet är det möjligt för minoritetsaktieägaren att föreslå en person som denne själv har en 

nära relation med och som således objektivt sett därmed är mindre lämplig att utföra 

granskningen.
102

 Att aktieägaren påkallar en granskning enbart för att komma över viktig 

information som för bolaget kan ha känslig karaktär är därmed mycket troligt. Den särskilde 

granskaren fungerar i denna situation nästan som en spion åt minoritetsaktieägaren, på jakt efter 

känslig information. Det är tänkbart att en minoritetsaktieägare även kan vara aktieägare i andra 

bolag, och i de fall dessa båda bolag skulle vara konkurrerande blir frågan ganska allvarlig för 

målbolaget. Minoritetsaktieägaren kan då genom att utnyttja denna rättighet sabotera för bolaget 

genom att ta med sig den information denne fått del av under granskningen till det andra bolaget. 

Denna regel kan därmed skada ett bolag oerhört mycket om den används på fel sätt, vilket gör att 
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en omarbetning av regeln bör genomföras för att komma tillrätta med detta. En möjlighet skulle 

kunna vara att stärka förutsättningarna för att få till en särskild granskning. I nuläget behöver inte 

det objektiva intresset vara speciellt starkt och granskningstemat är heller inte alltid så starkt 

utformat.
103

 Att skärpa dessa förutsättningar skulle därför kunna minska detta problem. Ett annat 

alternativ skulle kunna vara att ta bort möjligheten för minoriteten att själv föreslå en person och 

istället överlåta detta till länsstyrelsen. Om minoritetsaktieägaren som påkallar granskningen har 

goda intentioner bör detta inte vara något som denne skulle motsätta sig då det viktiga ur dennes 

perspektiv borde vara att få in en objektiv person som granskar bolagets förehavanden. Denna 

åtgärd kan inte heller anses vara ett så allvarligt ingrepp i minoritetens rättigheter, utan borde 

kunna genomföras. Även här bör minoritetens intressen vägas mot bolagets intressen för att se hur 

regeln skulle kunna utformas på bästa sätt. I detta fall är det tämligen klart att bolaget blir lidande, 

sett till onödiga kostnader samt arbetsbelastning, om denna rättighet används utan att det finns 

skäl för det. Om inget objektivt intresse heller finns för den särskilda granskningen ter sig 

förfarandet enbart synnerligen meningslöst.  

7.1.4 Tvångsinlösen 

Som tidigare nämnts i denna uppsats är förfarandet vid tvångsinlösen en situation där det finns en 

stor risk för att minoritetsmissbruk skall uppkomma. Det är i dessa fall fråga om den ersättning 

som minoritetsaktieägaren kan komma över genom att uppträda som part i skiljeförfarandet, då 

det är majoritetsaktieägaren som svarar för alla kostnader som uppstår under förfarandet.
104

 Här 

kan därför argumenteras för att en annan kostnadsfördelning vore rimlig att införa. I RB 18 kap. 8 

§ stadgas att ersättning endast ska utgå till en minoritetsaktieägare som för sin egen talan för de 

kostnader som varit skäligt påkallade för tillvaratagande av partens rätt. Skiljemännen kan också 

om särskilda skäl föreligger avvika från nu gällande huvudregel om kostnadsfördelningen och 

ålägga en annan aktieägare att stå för kostnaderna, helt eller delvis. En minoritetsaktieägare som 

försöker kräva mer i ersättning än vad som varit skäligt påkallat skulle därmed kunna få sitt 

ersättningskrav justerat till en mer rimlig nivå. Skiljemännen gör dock sällan en sådan prövning, 

då majoritetsägaren för det mesta väljer att godta minoritetens krav på ersättning.
105

 Att detta 

förfarande medför svårigheter för majoritetsaktieägaren är inte svårt att förstå. Denne aktieägare 

är förmodligen inte ute efter att processa utan vill endast uppnå möjligheten att köpa loss de sista 

aktierna, för att på så sätt kunna bli ensam aktieägare i bolaget. Om minoriteten då utnyttjar den 

situationen för att uppbringa lite mera ersättning än vad som är skäligt kan det tänkas att 

majoriteten accepterar detta krav istället för att förlänga processen ytterligare med ovan nämnda 

prövning. Det är således inte konstigt att majoriteten inte i högre grad låter skiljemännen pröva 

huruvida den ersättning som krävs verkligen är skälig eller ej. För att komma tillrätta med 

problemet tror jag att en annorlunda kostnadsfördelning måste befästas i lag. Detta då majoritetens 
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beteende knappast kommer att förändras av sig självt, vilket innebär att minoriteten även i 

fortsättningen medvetet kommer fortsätta att försvåra skiljeförfarandena. I SOU 1997:22 gav 

Aktiebolagskommittén ett förslag på en tänkbar kostnadsfördelning, nämligen att bara låta 

aktieägare i noterade bolag med aktier värda mer än ett basbelopp ha rätt till ersättning.
106

 Detta 

förslag förkastades dock då regeringen inte ansåg det lämpligt att behandla aktieägare olika 

beroende på aktieinnehavets storlek.
107

 Att ha en regel liknande den som kommittén gav förslag 

på anser jag vore en god bit på vägen mot att förhindra minoritetsmissbruk av detta slag. Att inte 

anta förslaget för att detta vore att särbehandla aktieägarna anser jag inte vara ett tillräckligt 

övertygande argument. Aktieägarna behandlas ju olika med hänsyn till storleken på aktieinnehav 

bara genom det faktum att det finns en uppdelning mellan minoritet och majoritet. Många av 

minoritetsreglerna är även de knutna till en tiondel av aktieinnehavet. Att utforma en regel där 

ersättningen vid skiljeförfarande är knuten till en viss andel av innehavet skulle inte vara en 

orättvis särbehandling, utan enbart ett effektivt sätt att undvika minoritetsmissbruk. Tvångsinlösen 

som förfarande medför dock vissa svårigheter med en sådan typ av lösning. Eftersom det är en typ 

av tvångstvist kan det tyckas logiskt att den som påkallar tvisten också bör stå för de 

rättegångskostnader och annat som uppkommer i samband med denna, till skillnad mot ett vanligt 

tvisteförfarande. Troligt är nog också att ett tvångsinlösensförfarande oftast påkallas av 

majoritetsaktieägaren. Att majoritetsaktieägaren därmed skall svara för största delen av 

kostnaderna kan te sig rimligt. Problemet är ju dock att en sådan kostnadsfördelning ger 

minoriteten utrymme att utnyttja detta. Därför skulle en korrelation mellan andelen aktieinnehav 

och storleken på ersättningen vara lämpligt, ju mindre aktieinnehav, ju mindre ersättning. En 

sådan regel tror jag skulle kunna medföra att många av de mindre aktieägarna skulle avstå från att 

företräda sig själva i processen och istället bli företrädda av den gode mannen. 

 

Att ha en kostnadsfördelning som ger en aktieägare rätt till ersättning om aktieinnehavet uppnår 

ett visst värde är dock inte helt en lösning på problemet. Om aktieägaren uppnår en så pass stor 

andel att denne är berättigad ersättning, uppstår precis den situation som skapar problem i nuläget. 

För att helt sätta stopp för denna typ av beteende måste antingen möjligheten för en 

minoritetsaktieägare att företräda sig själv helt tas bort eller så behöver lagstiftaren införa någon 

typ av sanktion för en minoritetsaktieägare som handlar på ett maktmissbrukande sätt under 

skiljeförfarandets gång.  

7.2 Kvalificerad majoritet och möjlighet till ändringar i bolagsordningen 

 

I de förarbeten jag har tagit del av diskuteras inte minoritetsmissbruk i sig så ingående. Däremot 

poängteras riskerna med att ha ett allt för långtgående regelsystem för minoriteten, eftersom detta 

                                                           
106

 SOU 1997:22 s 277. 
107

 Proposition 2004/05:85 s 477. 



34 

 

kan leda till skadliga låsningar och ineffektivitet i bolaget.
108

 I proposition 1975:103 diskuteras 

vilka majoritetskrav som ska gälla för ändringar i bolagsordningen och vilka konsekvenser en 

lättning av dessa regler kan få för minoriteten. I den tidigare aktiebolagslagen krävdes i princip 

enhällighet för att kunna genomföra en ändring i bolagsordningen, något som inte är varken 

tidsenligt eller speciellt praktiskt. Med tanke på den utveckling som ständigt sker i näringslivet 

kan det vara nödvändigt för bolaget att relativt snabbt och enkelt kunna genomföra en ändring av 

bolagsordningen. Detta innebär att minoritetsaktieägarna ibland kan behöva acceptera beslut som 

kan te sig orättvisa ur deras perspektiv, då bolagets bästa istället sätts i första rummet. En 

minoritetsgrupp skall dock inte behöva utstå maktmissbruk från majoritetens sida, vilket har lett 

till att generalklausulerna har utarbetats för att reglera det yttersta maktmissbruket.
109

 Även här 

handlar det om att kunna hitta en bra balans mellan att kunna tillvarata minoritetens rättigheter 

samt undvika att den gruppen blir förtryckt och att kunna utveckla bolaget och se till dess bästa. 

Genom att förenkla för bolaget att kunna fatta beslut av olika slag tycker jag det pekar på att det 

anses viktigare att värna om bolagets bästa än att se till den individuella aktieägaren. Fokus flyttas 

i från att primärt skydda den enskilde minoritetsaktieägaren till att utveckla bolaget i stort. Detta 

behöver i sig inte vara något negativt, eftersom ett bolag som drivs på ett framgångsrikt sätt även 

gynnar minoritetsaktieägarna. Att lätta upp reglerna kan också medföra att minoritetens 

möjligheter till missbruk minskas, i det avseendet att de inte längre kan hindra beslut som kräver 

kvalificerad majoritet. Om minoritetsaktieägaren använder sig utav sin vetorätt och därmed 

hindrar bolaget från att genomföra vissa beslut, är detta givetvis en olägenhet för bolaget som på 

detta sätt kan gå miste om viktiga affärsbeslut. Genom att begränsa antalet regler som kräver 

kvalificerad majoritet till att enbart gälla de mest ingripande besluten, är det möjligt att 

undkomma dessa typer av olägenheter.  

 

Vidare uttrycks också i propositionerna att minoritetsskyddet bör stärkas, men resonemanget 

utvecklas inte vidare på vilket sätt det bör stärkas. Kanske innebär detta att höga majoritetskrav 

inte är det som är avgörande för ett väl fungerande minoritetsregelverk. Att istället utforma 

reglerna till att bli så effektiva som möjligt för båda aktieägargrupperna samt anpassade till dagens 

näringsliv skulle kunna minska risken för minoritetsmissbruk och samtidigt ge 

minoritetsaktieägarna ett fullgott skydd.  Majoritetskrav har dock en viktig funktion att fylla, det 

är viktigt att komma ihåg att större beslut, exempelvis ändringar av bolagsordningen, kan innebära 

stora omställningar för bolaget och medföra att aktieägarens eller aktieägarnas position väsentligt 

försämras. Likväl som att en aktieägare inte ska riskera att investera i ett bolag som helt plötsligt 

byter verksamhetsgren är det inte rimligt att det alltför lättvindigt ska gå att försämra dennes 

position i bolaget. Reglerna om kvalificerad majoritet i detta avseende är därför viktiga att ha 

kvar. I nuläget är det endast vid mer ingripande beslutsfattanden som kvalificerad majoritet krävs, 
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vilket jag anser berättigat.
110

 Ändringar i rösträtt, aktiekapital och dylikt är frågor som är mycket 

viktiga för den enskilde aktieägaren. Det är dock viktigt att denna fråga tas upp och att det 

diskuteras när en kvalificerad majoritet krävs och utreda huruvida det är nödvändigt att ha det vid 

de specifika beslutsfattandena. Det primära i mitt tycke skall vara att underlätta för bolagets 

fortsatta utveckling och välmående, istället för att fokus läggs på den enskilde aktieägaren. 

 

Att vissa av nuvarande aktiebolagslags minoritetsregler är utformade så att ett minoritetsmissbruk 

är möjligt råder det ingen tvekan om, samtidigt som lagen också ger ett relativt gott skydd åt 

minoriteten. Frågan är hur problemet med reglernas utformning skall angripas. Kanske kan några 

av dem bli föremål för omarbetning, eller kanske vore det bättre att försöka börja om på noll 

utifrån de förutsättningar som finns inom bolagsrätten och näringslivet idag. Vilka rättigheter och 

vilket skydd är mest viktigt för minoriteten, och fram för allt, vilka regler kan utelämnas på grund 

av sitt bristfälliga syfte? 

7.3 Minoritetsreglernas syfte och funktion 

 

Anledningen till att minoritetsreglerna finns är som tidigare nämnts att skapa en trygghet för 

mindre investerare att gå in som minoritetsaktieägare i ett aktiebolag, förebygga missbruk från 

majoriteten samt att aktiebolaget som bolagsform skall fungera optimalt.
111

 I och med denna 

framställning har jag dock kommit att ifrågasätta reglernas egentliga syfte och funktion i deras 

nuvarande utformning. Nedan skall därför några av reglerna diskuteras utifrån detta perspektiv.  

7.3.1 Rätt att påkalla extra stämma 

Minoritetens rätt att påkalla att extra bolagsstämma skall hållas är ett bra exempel på hur en 

relativt enkel lagregel kan medföra stora olägenheter för ett bolag. Det kan starkt ifrågasättas vad 

minoriteten egentligen vinner på att handla på detta sätt, och vad syftet med denna lagregel 

egentligen är. Konstateras kan att även om minoritetsägaren i exemplet i avsnitt 7.1.1 på grund av 

sitt handlande fick till stånd en rad bolagsstämmor så vann denne aldrig någon framgång med sitt 

yrkande. Eftersom det är majoritetsreglerna som avgör utgången på stämman så åstadkommer 

minoritetsaktieägaren ingenting på att han enbart lyckats åstadkomma en extra bolagsstämma. 

Detta gör att minoritetsregelns syfte kan komma ifrågasättas, för vad är egentligen nyttan med en 

regel som inte leder till någonting konkret? Fördelen för minoritetsaktieägaren är givetvis att 

denne i alla fall får möjlighet att ännu en gång göra sin röst hörd. Att ta upp sitt ärende på en extra 

stämma skulle teoretiskt sett kunna leda till att minoritetsaktieägaren lyckas övertyga någon av de 

större aktieägarna och på så vis uppnå den majoritet som krävs för att få igenom beslutet.
112

 Att 

detta skulle lyckas framstår dock inte som så realistiskt, vilket gör att fokus återkommer till frågan 
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om regelns syfte. Att minoritetsaktieägaren ska ha en möjlighet att uttrycka sin åsikt är i sig en 

mycket viktig rättighet som inte ska tas bort. Jag anser dock inte att just denna regel i dess 

nuvarande form är speciellt viktig för minoriteten i detta hänseende och den bör därför bli föremål 

för ändring. Detta dels för att undvika stora olägenheter för bolagen men också för att 

bestämmelsen ska kunna resultera i någonting bra för minoriteten i och med utnyttjandet av denna 

rättighet. I mitt tycke är en rättighet inte så stark om den inte medför något bra för den grupp som 

den riktar sig mot. Jag är övertygad om att det måste finns bättre sätt att tillförsäkra minoriteten en 

rättighet att uttrycka sina åsikter på, då det inte kan finnas någon mening med att ha en lagstadgad 

regel utformad så att den i princip aldrig kan medföra framgång för minoritetsaktieägarnas talan. 

Att den därutöver också medför risk för bolaget att minoriteten missbrukar den, med stora 

negativa konsekvenser som följd, är bara ännu en anledning till att dess utformning bör ses över. 

7.3.2 Rätt att medföra biträde på stämman 

Aktieägarnas möjligheter att medföra biträden på stämman är en regel som absolut kan 

missbrukas, dock är den av en annan karaktär än den i förra stycket berörda regeln gällande syftet. 

Rätten att kunna medföra ett biträde kan vara en mycket viktig rättighet för en 

minoritetsaktieägare, för att försvara sin rätt eller försäkra sig om att denne får all information och 

de kunskaper som behövs för att kunna fatta ett välgrundat beslut på bolagsstämman. Här kan det 

således, till skillnad från regeln i 7 kap. 13 §, medföra bra saker för aktieägaren när bestämmelsen 

används på rätt sätt. Faran med regeln är dock det som exemplifieras i avsnitt 7.1.2, att en person 

som kanske inte borde få ta del av det som sägs på stämman ändock ges en rätt att närvara. Om 

detta dras till sin spets kan det liknas vid sabotage för bolaget, speciellt om journalisten i ovan 

nämnda exempel publicerar sådant besvärande material som bolaget hade önskat hålla inom 

bolaget. Det är även tänkbart att man i egenskap av minoritetsaktieägare också har aktieinnehav i 

andra, konkurrerande bolag. Aktieägaren kan då ha ett intresse av att sabotera för ett bolag för att 

det i förlängningen ska gynna ett annat, eller dra nytta av den information som ges för att använda 

i ett annat bolag. I sådana fall kan denna regel vara till stor nytta för dem, och förstås, till stor 

nackdel för bolaget. Enligt min åsikt är syftet med regeln i sig bra och rätt använd kan denna regel 

vara betydelsefull för den enskilde aktieägaren. Det finns dock möjligheter för minoriteten att 

kunna missbruka denna rättighet vilket kan medföra stora olägenheter för bolagen. En 

omarbetning av den för att komma till rätta med situationer som dessa kan därför vara önskvärd.  

7.3.3 Särskild granskning 

Minoritetens rätt att utse särskild granskare är en regel som i nuläget verkligen bör ifrågasättas sett 

till utformning och syfte. I nuläget behöver inte granskningstemat vara speciellt klart utformat och 

det objektiva intresset har visat sig också i många fall vara tämligen svagt.
113

 På grund av detta 

kan det tänkas att många, ur bolagets synvinkel, meningslösa granskningar uppstår utan något 

annat intresse än minoritetsaktieägarens eget intresse av att komma över viss information eller 
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ställa till bekymmer för bolaget. Syftet med reglerna uppnås därför förmodligen inte alla gånger, 

utan utövandet av den tänkta rättigheten blir istället i praktiken ett utövande av 

minoritetsmissbruk. En omarbetning av dessa regler är därför starkt påkallad för att kunna komma 

tillrätta med detta problem. Regeln är dock viktig exempelvis i arbetet att förhindra maktmissbruk 

från majoriteten. Det kan således vara en trygghet för minoriteten att det finns en möjlighet att 

ingripa om denne misstänker att bolaget sköts på ett mindre bra sätt. Att det kommer in en 

utomstående person som granskar vissa affärshändelser eller bolagets räkenskaper kan vara ett bra 

sätt för minoriteten att förvissa sig om att allt går rätt till. Minoritetsaktieägarna kan på detta sätt 

försäkra sig om att deras rättigheter blir tillvaratagna samt att bolagets bästa blir tillgodosett. Om 

bolaget sköts på ett bra sätt gynnar ju detta även minoritetsaktieägarna i längden.  Reglerna om 

särskild granskare har således en viktig roll att fylla, men med nuvarande utformning lämnar de ett 

alltför stort utrymme för minoritetsmissbruk, vilket gör att de inte kan användas på ett optimalt 

sätt.    

7.3.4 Kvalificerad majoritet 

Reglerna om kvalificerad majoritet gällande beslut av viss karaktär fungerar också som ett 

minoritetsskydd. Detta försäkrar minoriteten om att beslut som kan utgöra allvarligt intrång i deras 

rätt inte fattas över deras huvuden utan att de haft möjlighet att säga sitt i ärendet. Dessa regler 

diskuteras flitigt i propositionerna och anses vara ett viktigt minoritetsskydd.
114

 Dessa regler har 

säkerligen stor betydelse i många fall, men det finns också fall där de helt tappar sin funktion som 

minoritetsskydd. I stora bolag där aktieandelarna är utspridda på ett stort antal aktieägare är det 

rimligt att tänka sig att ingen når upp till en så pass stor andel som krävs för att kunna stoppa ett 

beslut av den här sorten. Minoritetsaktieägarna har då ingen chans att med sina andelar hindra att 

beslutet röstas igenom. Det finns dock en annan sida av detta också. Minoritetens rätt att stoppa 

beslut som kräver kvalificerad majoritet kan som tidigare nämnts riskera att missbrukas om 

minoriteten använder sig utav sitt veto på ett besvärande sätt för bolaget. Denna risk reduceras 

eller till och med försvinner genom en situation som ovan. Den typen av minoritetsmissbruk kan 

således inte bli aktuell i större bolag med spritt ägande.  

7.3.5 Minoritetens maktmedel 

De tidigare diskuterade reglerna i detta kapitel har ifrågasatts utifrån deras egentliga syfte och 

funktionalitet. Rättigheter som inte leder till någonting konkret är i mitt tycke inte värda att kallas 

rättigheter. Ett regelverk utan möjligheter för aktörerna att kunna följa upp reglerna med något 

slags maktmedel skulle heller inte ge någon styrka åt reglerna. Minoriteten har därför getts 

möjlighet att exempelvis hindra att ett beslut om beviljande av ansvarsfrihet går igenom, eller 

möjlighet att bedriva skadeståndstalan i eget namn.
115

 Dessa regler är därmed av oerhörd stor 

betydelse för minoriteten, och måste finnas för att de övriga reglerna skall ges någon tyngd. De är 
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inte heller utsatta för lika stor risk för minoritetsmissbruk som andra regler, eftersom det finns 

vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda för att de ska kunna nyttjas, exempelvis vid 

skadeståndstalan. Oavsett hur regelsystemet för minoritetsskyddsreglerna ser ut eller kommer att 

utformas i framtiden så är det oerhört viktigt att minoriteten har någon typ av påtryckningsmedel 

som de kan använda om inte majoritetsaktieägarna följer de uppsatta reglerna.  

7.4 Är ett starkare skydd för minoritetsaktieägarna påkallat? 

 

I propositionerna till de olika aktiebolagslagarna har det nämnts att ett alltför långtgående 

minoritetsskydd riskerar att medföra skadliga låsningar i bolaget, för att sedan följas upp med 

åsikter om att minoritetsskyddet bör stärkas. Detta är i mitt tycke med motsägelse som bör tänkas 

över. Sjöman har i sin artikel ett citat som inledning, hämtat från Rodhes Aktiebolagsrätt. Detta 

citat återger en åsikt om att minoriteten blir lämnad i sticket av lagstiftaren.
116

 Meningen åsyftar i 

detta fall en specifik situation, men det är intressant att sätta in detta i ett större sammanhang. Då 

det uttalas i förarbetena att skyddet för minoritetsaktieägarna bör stärkas verkar åsikten om att 

lagen i nuläget lämnar dem i sticket råda även där. I nuläget och mot bakgrund av denna 

framställning är dock min åsikt att minoritetsskyddet inte behöver stärkas. Det finns ett gott skydd 

och lagen uppställer en rad rättigheter som ger minoriteten rätt att utöva inflytande och göra sin 

röst hörd i bolaget. Det finns även möjligheter att utvidga skyddet ytterligare genom att ta in 

föreskrifter om detta i aktieägaravtal och bolagsordning. I aktieägaravtalet finns även möjligheter 

att förhandla fram ett mer anpassat minoritetsregelverk som de enskilda aktieägarna känner sig 

nöjda med.  

 

Vad jag däremot anser vara mycket viktigt samt starkt påkallat är att se över regelverket och 

utforma detta på ett sätt som kan skapa balans mellan minoritetens och majoritetens intressen. 

Minoriteten behöver skyddas från maktmissbruk och ha vissa rättigheter, men dessa får inte finnas 

på bekostnad av bolagets välmående. Att ha regler som inte leder till något konkret för minoriteten 

och enbart medför kostnader och arbete för bolaget är inte en önskvärd situation för någon av 

parterna. Vissa av de regler som har presenterats i denna uppsats är kanske inte heller i akut behov 

av en ändring, jag har dock valt att ta med dem för att peka på att det finns risker med dem, även 

om minoritetsmissbruket i praktiken inte nödvändigtvis behöver vara speciellt stort. Ett 

minoritetsskyddsregelverk med utgångspunkt i en bra funktionalitet och där risken för 

minoritetsmissbruk är minimerad är därför vad som bör eftersträvas.  

7.5 Är nuvarande regelsystem en tillfredställande lösning på problemet? 

 

Att minoritetsmissbruk förekommer i aktiebolag till följd av de regler som finns gällande 
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minoritetsskyddet bör mot bakgrund av det ovan stående kunna slås fast. Jag anser också att det 

bör ifrågasättas varför vissa av reglerna brukas, då dessa i praktiken inte genererar någon verklig 

nytta för minoritetsaktieägarna, utan enbart olägenheter av ekonomisk och administrativ karaktär 

gentemot bolaget. Sådana regler bör i mitt tycke tas bort eller omarbetas då de snarare stjälper än 

hjälper bolaget och dess aktieägare. Regeln om rätten att kalla till en extra bolagsstämma är ett 

exempel på en sådan bestämmelse som skulle kunna tas bort eller omarbetas då den i nuläget inte 

fyller någon funktion för minoritetsaktieägarna. Det nuvarande systemet för att reglera 

minoritetsskyddet fungerar såtillvida att det ger minoriteten ett bra skydd mot maktmissbruk från 

majoritetens sida. Det fungerar dock inte lika bra i den aspekten att vara effektiva regler med 

någon verklig tyngd. Är det då möjligt att tänka sig någon annan typ av reglering av dessa regler, 

en annan utformning eller en annan plattform än enbart lagreglering? Nedan ska därför 

möjligheterna att reglera minoritetsreglerna i bolagsordning eller aktieägaravtal diskuteras för att 

se om det är möjligt att genom detta åstadkomma ett bättre regelsystem.  

7.5.1 Minoritetsskyddsregler i bolagsordning 

Som tidigare nämnts i denna uppsats skulle det förmodligen inte vålla några som helst problem att 

i bolagsordningen utvidga minoritetsaktieägarnas skydd och rättigheter, exempelvis genom att där 

stadga att även en mindre minoritet än sådana med minst en tiondels aktieinnehav kan omfattas av 

reglerna. Det finns därmed möjligheter att utvidga skyddet genom föreskrifter i bolagsordningen, 

även om detta kan innebära negativa effekter för bolagets förvaltning.
117

 Om aktieägarna istället 

önskar inskränka skyddet kommer de dock stöta på problem, eftersom det inte är tillåtet att i 

bolagsordningen ha föreskrifter som står i strid med gällande lagstiftning.
118

 Med nuvarande 

lagstiftning finns det därmed inte så stort utrymme för bolagen att själva utforma ett passande 

minoritetsskydd för deras organisation, såtillvida detta inte medför ett generösare skydd. Om vi 

för sakens skull ändock leker med tanken att det gick att börja om från början med regelverket, 

skulle bolagsordningen ändå kunna vara en bra plattform för minoritetsreglerna. Detta då 

aktieägarna själva får en möjlighet att utforma reglerna på ett sätt som kan passa det egna bolagets 

struktur. Givetvis får detta inte leda till en utformning av reglerna som enbart försätter minoriteten 

i underläge, men denna risk torde balanseras upp av det faktum att om ett alltför strikt regelverk 

utformas så kommer inga mindre investerare att vilja satsa kapital i bolaget. Då bolagsordningen 

är offentlig kommer potentiella aktieägare även kunna se hur minoritetsskyddet är utformat i det 

bolaget, vilket torde göra att majoriteten i bolaget inte skulle försöka uppställa ett alltför strängt 

regelverk. Förutsatt att generalklausulerna fortfarande är gällande kommer också de finnas som en 

yttre ram för hur skyddet bör utformas. Fördelen med denna typ av reglering är också att regler 

som egentligen inte har något syfte eller fyller någon funktion kommer kunna undvikas.  
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7.5.2 Minoritetsskyddsregler i aktieägaravtal 

Gällande minoritetsskyddsregler i aktieägaravtal finns det vissa saker som kan komplicera detta. 

Då aktieägaravtalet är ett avtal mellan de aktieägare som slutit det blir det enbart gällande mellan 

dessa parter. Avtalet är heller inte gällande utåt mot tredje man.
119

 Liksom i bolagsordningen torde 

det inte vara några problem att utöka det redan befintliga minoritetsskyddet så att de parter som 

ingått avtalet får ett generösare skydd eller bättre rättigheter. Om det är möjligt att inskränka det 

nu lagstadgade genom bestämmelser i ett aktieägaravtal verkar det dock råda delade meningar om. 

Sjöman hävdar att det torde vara möjligt, eftersom reglerna är uppställda enbart för att skydda 

aktieägarna. Om samtliga aktieägare ger sitt samtycke borde det därför vara möjligt att åsidosätta 

dessa typer av skyddsregler.  Kansmark och Roos verkar dock vara av en annan åsikt, då de 

uttryckligen skriver att regler som begränsar exempelvis minoritetsskyddsreglerna är förbjuda att 

åsidosätta, även genom ett avtal.
120

 Jag tenderar att i detta läge hålla med Sjöman, då även jag 

anser att det borde vara möjligt att inskränka minoritetens skydd och rättigheter via ett 

aktieägaravtal. Viktigt att hålla i minnet är dock att dessa regler endast är gällande parterna 

emellan och inte mot bolaget. Möjligtvis kan det vara detta Kansmark och Roos menar med sitt 

uttalande, någon närmare förklaring finns dock inte. Eftersom avtalet endast binder parterna är det 

viktigt att ge reglerna stabilitet, vilket kan uppnås exempelvis genom införandet av ett 

samtyckesförbehåll. Innan aktieöverlåtelse kan ske måste den nya aktieägaren således samtycka 

till att bli en part i avtalet. Jag anser att ett minoritetsskydd reglerat genom ett avtal aktieägarna 

emellan skulle kunna fungera mycket bra då det resulterar i ett skydd som är framtaget gemensamt 

av båda parter. En sådan lösning ställer dock höga krav på minoritetsaktieägarens 

förhandlingsförmåga, eftersom denne måste se till att tillfredställande skydds- och rättighetsregler 

tas in i avtalet. En god förhandlingsförmåga är viktigt i alla lägen för minoritetsaktieägaren, 

eftersom denne med tanke på sin position har ett något sämre utgångsläge än aktieägare med ett 

högre aktieinnehav. Minoritetsaktieägaren ges dock en bra chans att på detta sätt kunna påverka 

vilka regler som skall gälla parterna emellan, och på så sätt åstadkomma ett fungerande 

regelsystem sett till både syfte och funktionalitet.  Genom att reglera skyddet och rättigheterna för 

minoriteten i ett aktieägaravtal kan reglerna begränsas såtillvida att onödiga regler som inte fyller 

någon funktion och bara medför kostnader till bolaget väljs bort. Risken för att minoriteten kan 

komma att missbruka reglerna minskar således också då luckorna i lagtexten skulle kunna stängas. 

Skyddet för minoriteten skulle för den saken skull inte bli sämre, eftersom villkoren har 

förhandlats fram tillsammans med majoriteten.  

 

Att reglera minoritetsreglerna i ett aktieägaravtal är en bra lösning, dock kan det ifrågasättas om 

det är möjligt att genomföra en sådan lösning i exempelvis stora bolag med mycket spritt ägande. 

I större bolag blir det svårt, eller rent av omöjligt, att få alla aktieägare att ingå i avtalet. I mindre 

bolag där aktieägarna är färre till antalet är det tänkbart att alla aktieägare kan ingå i avtalet och 
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således kan ta del av det avtalade. Ett skydd upprättat på detta sätt torde bli ett mycket bra skydd 

eftersom det är ett uttryck för aktieägarnas egen vilja, dock ter sig detta vara en lösning som 

endast kan bli aktuell i aktiebolag av det mindre slaget. Kanske är det dock i dessa bolag som 

behovet av en sådan lösning är som störst, eftersom minoritetsmissbruk kan tänkas vara ett större 

problem i mindre bolag. I familjeföretag är det tänkbart att det finns flera aktieägare som innehar 

ett aktieinnehav på en tiondel, vilket innebär att det finns flera olika minoritetsgrupper i samma 

bolag. I dessa bolag skulle ett aktieägaravtal som reglerar minoritetsreglerna vara en mycket bra 

lösning, då det är tänkbart att handlande som liknar minoritetsmissbruk kan uppkomma mot 

bolaget men också eventuellt aktieägarna emellan.  

7.5.3 Nackdelar med annan reglering än lagstiftning på området 

Att reglera minoritetsskyddet i bolagsordningen eller aktieägaravtal kan som ovan nämnts ha sina 

fördelar. En sådan lösning är dock inte helt fri från nackdelar och problem. Ett stort problem för 

båda dessa konstellationer är att skyddet lätt kan rubbas till skillnad mot om det finns reglerat i 

lag. Om exempelvis majoritetskraven uppnås för att ändra bolagsordningen skulle detta kunna 

göras utan att minoriteten kan stoppa det. I förarbetena till lagen har det diskuterats mycket 

gällande majoritetskraven för ändringar i bolagsordningen. Även om det är viktigt ur bolagets 

perspektiv att ändringar kan göras relativt smärtfritt är det ur minoritetsaktieägarnas perspektiv 

mycket viktigt att det inte blir för enkelt att ändra denna. Om minoritetsreglerna skulle stadgas i 

bolagsordningen och denna enkelt kunde ändras skulle detta innebära en stor risk för minoriteten, 

som då plötsligt skulle kunna stå utan skydd. Sett till detta framstår inte bolagsordningen som det 

bästa alternativet till minoritetsskyddsreglering. Möjligheten att fritt kunna uppställa regler 

gällande minoritetsskyddet, och då främst regler med inskränkande karaktär, är mycket mindre i 

bolagsordningen än i aktieägaravtal. Eftersom det i bolagsordningen inte får regleras någonting i 

strid med tvingande lagstiftning skulle detta regelsystem behöva arbetas om innan det vore möjligt 

att reglera valfria regler gällande minoritetsskyddet i bolagsordningen. Detta framstår inte som 

särskilt realistiskt, vilket stärker tanken om att bolagsordningen inte är den optimala platsen för 

reglering av minoritetsregler. Att införa högre majoritetskrav för ändring av bolagsordningen än 

de i dagsläget stadgade är heller inte helt önskvärt då detta kan medföra negativa konsekvenser för 

bolaget. I Rodhes aktiebolagsrätt uttrycks saken som att en död hand läggs över bolaget och 

hindrar detta från att utvecklas.
121

 Att dela upp och ha olika majoritetskrav för olika typer av 

ändringar kan heller inte vara bra då detta kan skapa en osäkerhet om vad som faktiskt gäller. 

Sammanfattningsvis kan därmed sägas att bolaget nog bör undvika att reglera minoritetsreglerna i 

bolagsordningen i den mån det är möjligt, även i de fall då det gäller en utvidgning av skyddet. 

 

Även i de fall skyddet regleras i ett aktieägaravtal finns det en risk för minoritetsaktieägaren 

eftersom skyddet upphör den dag som avtalet upphör. Detta innebär att minoritetsaktieägaren kan 

finna sig stå utan det skydd och rättigheter som avtalet stadgar med tämligen kort varsel. Det blir 
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därför oerhört viktigt för minoritetsaktieägaren att denna förhandlar fram bra och stabila villkor 

för avtalets längd, för att få en trygghet i avtalet. Då möjligheterna till förhandling både gällande 

avtalets innehåll samt avtalets längd ter sig goda bör minoritetsaktieägarna ha en bra chans till ett 

gott skydd.
 
Genom att föreskriva att avtalet skall gälla så länge någon av parterna är aktieägare i 

bolaget försäkrar sig minoritetsaktieägaren om att avtalet inte kommer sägas upp utan att en 

ägarförändring sker i bolaget, och gör man det dessutom oförmånligt att säga upp avtalet blir det 

ännu mer säkert för minoriteten.
122

 En stor nackdel som inte går att komma ifrån är dock att 

avtalet inte binder bolaget eller är gällande mot tredje man. En person som träder in som ny 

aktieägare i bolaget har således inget annat val än att ingå som part i avtalet. Sjöman ger förslag 

på att ha ett samtyckesförbehåll i avtalet som gör att en ny aktieägare måste samtycka till att ta 

den gamle aktieägarens plats som part i avtalet om aktieöverlåtelse sker.
123

 Detta förfarande kan 

vid första anblick verka påtvingat, men jag ser inte detta som något problem eftersom det 

förmodligen kommer finnas bra villkor tecknade i avtalet. Avtalet torde ju aldrig ha blivit ingått 

om det inte innehöll villkor som var rimliga ur ett minoritetsskyddsperspektiv. Det borde därmed 

enbart ligga i den nya aktieägarens intresse att få bli en del av aktieägaravtalet. De övriga 

aktieägarna kan givetvis ha synpunkter på att en helt ny person kliver in som part i avtalet. Att en 

sådan regel finns bör dock ha försiggåtts av förhandlingar som gjort att övriga aktieägare har gått 

med på en sådan klausul. Att även införa en hembudsklausul i avtalet kan göra att man slipper 

inblandning från någon annan person utifrån. Aktieägaravtalet ter sig utifrån detta vara ett bra 

ställe att reglera minoritetsreglerna på, då valmöjligheterna att utforma reglerna som så önskas är 

stora samt att det går att uppnå ett stabilt och långvarigt skydd genom att även reglera avtalstidens 

längd. 

 

I förarbetet till den nuvarande aktiebolagslagen diskuteras några av riskerna med en alltför stor 

avreglering på aktiebolagsrättens område.
124

 Givetvis måste det noga övervägas vilka regler som 

kan tas bort ur lagstiftningen och vad detta kommer få för konsekvenser. Förmodligen finns det 

områden inom aktiebolagsrätten som inte skulle kunna fungera på ett effektivt och säkert sätt utan 

en lagreglering, men minoritetsreglerna är enligt mig inte ett av dessa. Kostnader tas upp som en 

av nackdelarna, men utifrån vad som tidigare nämnts i denna uppsats medför vissa av de 

nuvarande reglerna också stora kostnader och olägenheter för bolagen. Att avfärda en avreglering 

gällande minoritetsreglerna utifrån detta argument kan därmed inte anses vara motiverat. Det är 

dock glädjande att se att ett flexibelt regelsystem är vad som eftersträvas. Att ge aktieägarna 

möjlighet att själva förhandla fram bestämmelser som de vill använda och sedan slå fast dem i 

exempelvis aktieägaravtal är därmed en sådan möjlighet som kan vara önskvärd att uppnå. 

 

                                                           
122

 Se ovan avsnitt 6.2 Aktieägaravtal. 
123

 Sjöman E, ”Bolagsordningen, aktieägaravtalet och minoriteten”, Aktiebolagslagens minoritetsskydd,  

red Svernlöv C, s 70 f. 
124

 Se ovan avsnitt 3.4 Proposition 2004/05:85. 



43 

 

7.5.4 Tänkbart förslag på lösning 

Som framgår av det ovanstående skulle reglering av minoritetsreglerna kunna ske både i 

bolagsordning och i aktieägaravtal. Min åsikt och slutsats gällande detta är dock som redan 

nämnts att aktieägaravtalet är det som lämpar sig bäst för reglering, eftersom då bolagsordningen 

kan ändras relativt lätt kan även reglerna komma att falla. Att tänka sig en omreglering av 

minoritetsreglerna som helt utelämnar reglering i lagtext är nog dock en orealistisk tanke. Den 

slutsats som därmed kan dras är att det bästa vore en kompromiss där minoritetsskyddsreglerna 

finns stadgade i lagtext, medan de rättigheter som skall tillgodoföras minoriteten är sådana som är 

förhandlingsbara. Rättighetsreglerna skulle då kunna regleras i ett avtal aktieägarna emellan. 

Därmed står minoriteten inte helt utan skydd men kan samtidigt vara med och påverka 

utformningen av rättigheterna. Det skulle kunna vara möjligt att gå så långt som att tänka att de 

enda lagreglerade minoritetsskyddsregler som skall finnas är generalklausulerna och 

likhetsprincipen. Dessa ger det yttersta skyddet mot missbruk från majoriteten och resterande 

skydd och rättigheter är upp till aktieägarna själva att arbeta fram inom bolaget. En liknande 

lösning diskuteras även av Beyer och Båvestam
125

, vilket också är den lösning som jag anser 

skulle kunna genomföras med bäst resultat. Att reglera någon typ av sanktion eller 

påtryckningsmedel som ger styrka åt reglerna skulle också behövas för att de skall vara 

meningsfulla och ha någon slags tyngd. De rättigheter som idag finns gällande minoritetens 

möjligheter att kunna hindra ansvarsfrihet eller väcka skadeståndstalan är sådana bestämmelser 

som på ett bra sätt skulle komplettera generalklausulerna och likhetsprincipen.  

 

En annan möjlighet till lösning på detta problem skulle kunna vara att bevara minoritetsskyddet i 

lag i likhet med dagens system, men omarbeta regelverket så enbart regler som har en god 

funktion att fylla får vara kvar. För att göra detta krävs att man noggrant väger minoritetens 

intressen gentemot majoriteten och bolagets intressen, för att kunna utforma ett så fulländat 

regelverk som möjligt. Balansen mellan minoritetens möjlighet att missbruka reglerna och 

majoritetens möjligheter att göra detsamma måste ständigt upprätthållas. Detta är jag dock helt 

övertygad om att lagstiftaren är kapabel till att kunna genomföra. I mångt och mycket hänför sig 

dagens minoritetsskydd och rättigheter till 1944 års aktiebolag, även om vissa bestämmelser har 

justerats något. Samhället och företagsklimatet har förändrats mycket sedan dess vilket gör att ett 

mer uppdaterat regelsystem skulle kunna ha positiva effekter på dagens näringsliv. Den slutsats 

som kan dras av det ovanstående är därmed att vissa av reglernas generella syfte och 

användningsområde starkt kan ifrågasättas, då vissa av dem synes fungera bra i teorin men inte 

medför någonting i praktiken. Regelverket gällande minoritetsaktieägarnas skydd och rättigheter 

bör således arbetas om för att minimera minoritetsmissbruket men också för att undvika att 

lagtexten belastas med regler som inte fyller någon funktion.
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