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Sammanfattning 
I svensk rätt förekommer endast ett regelverk för aktiebolagsformen trots att det på mark-
naden finns flertalet olika typer av aktiebolag. En och samma lag ska således tillämpas av 
alla typer av aktiebolag från mikrobolag till publika miljonkoncerner utan hänsyn till det en-
skilda bolagets storlek och behov. Röster har gjort  gällande att nuvarande regelverk inte är 
lämpat för små bolag som ägs samt drivs av ett begränsat antal personer och förespråkar en 
särskild lag för mindre bolag. Skillnader mellan stora och små bolag kan utläsas i beslutsfat-
tandeprocessen, mellan teori och praktik, det vill säga mellan syftet bakom bestämmelserna 
och hur bestämmelserna tillämpas i bolagen. I ägarledda bolag förväntas inte ABL tillämpas 
i större utsträckning. En bidragande orsak till detta är att bolagsorganen stämma och styrel-
se i ägarledda bolag i hög utsträckning sammanfaller vilket medför att ägande och förvalt-
ning av bolaget blir vansklig eller omöjlig att särskilja. Identiteten mellan stämma och sty-
relse följer av att aktieägare i ägarledda bolag i många fall även utgör styrelse. Det innebär 
att kompetensfördelningen som styr bolagsorganen och dess beslutsfattande riskerar att 
förlora sin betydelse. Frågan som författarna ställer sig är hur väl verkligheten i de ägarled-
da bolagen överensstämmer med gällande rätt samt om det finns ett behov av en förenklad 
och mer flexibel aktiebolagslagstiftning. 

För att kunna besvara frågeställningarna med uppsatsen har en empirisk undersökning fö-
retagits där representanter för ägarledda bolag av varierande storlek och intern uppbyggnad 
medverkat. Den empiriska undersökningen har sedan ställts emot lagstiftarens avsikt om 
hur lagen ska tillämpas. 

Resultatet av den genomförda empirin har lett författarna till ståndpunkten att en ny aktie-
bolagslag bör skapas för privata aktiebolag eftersom verkligheten till stor del inte överens-
stämmer med gällande rätt. En sådan lag bör fokusera på flexibilitet och valbarhet för att i 
största möjliga mån generera ett regelverk som fyller ett verkligt syfte och som kan tilläm-
pas aktivt i privata bolag. Diskrepansen privata bolag emellan beträffande uppbyggnad och 
styrning upplevs vara ansenlig. En ny omarbetad lagstiftning utan valbarhet och dispositiva 
regler kommer sannolikt inte åstadkomma ett önskvärt resultat för småbolag. Därmed anse 
flexibilitet och valfrihet vara avgörande element i formandet av en ny aktiebolagslag.  
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Abstract 
Swedish legislation contains only one set of rules to be applied for all types of registered 
companies despite the fact that there are numerous different forms of registered compa-
nies. One set of rules are to be applied by all companies from micro, and small corporation 
to medium and large companies without consideration to size and the needs of the individ-
ual companies. This imposes a risk of the law not being used or having the supervising 
purpose that the legislator intended to. It has been argued that current legislation is not 
suitable to small companies which are owned and managed by a limited number of people 
and that a separate set of rules is therefore needed for small companies. 

Differences between the small and larger companies can especially be found in the decision 
making process between theory and reality, i.e. the average aim behind the provisions and 
how the provisions actually are applied within the companies. Especially owner managed 
companies are not expected to make use of the Swedish Companies Act. This is due to the 
fact that ownerships and administration of the company become difficult or even impossi-
ble to distinguish from each other. The authors of this thesis therefore raise the question 
about  how well reality in the owner managed companies is true to current legislation and 
also depending on the answer to that question if there is a need for a simplified and more 
flexible Swedish Companies Act. 

In order to answer the questions of the thesis an experimental study has been undertaken, 
where representatives of owner managed companies of various size and internal structure 
have participated. The outcome of the study has been compared to the legislator’s intention 
on how the Swedish Companies Act is supposed to be used. 

The result of the undertaken experimental study has led the authors to the conclusion that 
a new Swedish Companies Act should be created for small companies since the reality in 
the companies often differ from the current legislation. A new law should focus on being 
flexible and dispositive in order to generate a set of rules that fulfills an actual purpose and 
can be used actively within small companies. The discrepancy among the private companies 
in regards to structure and management are perceived as a considerable extent. In the same 
sense as the Swedish Companies Act isn’t suitable for all companies today, a new legislation 
without flexibility and options will not be suitable for all types of private companies. Baring 
this in mind flexibility and the possibility to choose is of utmost importance in creating a 
new legislation.  
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1  Inledning 
I detta kapitel presenteras uppsatsämnet initialt av en bakgrund, därefter följer uppsatsens syfte, avgräns-
ningar, definitioner samt disposition. 

1.1  Bakgrund 
I svensk lag förekommer endast ett regelverk om aktiebolag trots att det i företagsvärlden 
figurerar olika typer av aktiebolag. Ett aktiebolag kan vara ett litet bolag med endast en äga-
re eller ett stort bolag med aktier spridda mellan flertalet ägare, det kan vara ett koncernbo-
lag med inbördes ägarsamband eller ett börsnoterat bolag. Trots att de alla följer samma re-
gelverk kan verkligheten se väldigt olika ut bolagen emellan. I ABL (aktiebolagslag SFS 
2005:551) finns sedan inträdet i Europeiska Unionen (EU) två kategorier av aktiebolag, bo-
lag med begränsad ägarkrets och bolag med spridd ägarkrets. Vid tidpunkten ansågs de två 
kategorierna, privata respektive publika aktiebolag, inte ha stora olikheter nog att fordra åt-
skilda regelverk. Tvärtom bedömdes en lag vara tillräcklig med motiveringen att det är fråga 
om en och samma bolagsform, följaktligen aktiebolag.1 Kritikerröster hävdar dock att de 
två aktiebolagsvarianterna skiljer sig i hög grad och bör separeras i olika regelverk, en lag 
för mindre aktiebolag och en för större aktiebolag, i syfte att förenkla bolagsrätten. Röster-
na gör gällande att nuvarande regelverk inte är lämpat för små bolag som ägs samt drivs av 
ett begränsat antal personer och förespråkar en särskild lag för mindre bolag i likhet med 
uppdelningen i grannländerna Danmark och Norge2.3 En utredning4 tillsattes år 2007 av re-
geringen i syfte att bland annat lämna förslag till materiella och redaktionella ändringar av 
ABL och ABF (aktiebolagsförordning SFS 2005:559) som innebär förenklingar för aktiebo-
lagen och då framför allt de små aktiebolagen. Utredningen, som ska redovisas i mars 2009, 
ska även utforma förslag som innebär att särskilt de små bolagens administrativa börda 
minskas så långt det är möjligt.5 Utredningen berör således i viss mån även ABL:s bestäm-
melser om beslutsfattande i aktiebolag. Att utredningen har tillsatts för att utföra nämnda 
uppdrag indikerar att viss problematik med den omfattande och komplexa ABL existerar. I 
syfte att utforma administrativa förenklingar för småbolagen krävs att problemområdena 
identifieras. En väsentlig del av de administrativa bördorna (kostnader för att upprätta, lag-
ra eller överföra information eller uppgifter som föranletts av krav i lagar och förordningar) 
kan härledas till beslutsfattande i bolagen,6 vilket leder oss in på frågan om vilka slags bör-
dor som kan vara förenade med beslutsfattande och dess reglering i ABL.  

Skillnader kan förutsättningsvis utläsas i beslutsfattandeprocessen, dels mellan teori och 
praktik (det vill säga mellan syftet bakom bestämmelserna och hur bestämmelserna tilläm-
pas i aktiebolagen), dels mellan små och stora bolag. Kontrasterna mellan teori och praktik 
beträffande beslutsfattande i aktiebolag blir än tydligare i ägarledda bolag. Detta på grund 

                                                 
1 Prop. 2004/05:85, s. 199. 

2 I Danmark och i Norge regleras aktiebolagsrätten av aktieselskabsloven och anpartsselskabsloven respektive 
aksjeselskaper och allmennaksjeselskaper. 

3 Prop. 2004/05:85, s. 198. 
 
4 Ju 2007:15, utredningen om ett enklare aktiebolag. 

5 Dir. 2007:132, ett enklare aktiebolag, s. 8. 

6 Nuteks rapport om näringslivets administrativa kostnader för associationsrätt, R 2008:02 s. 35 ff. 
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av att representationen i bolagsstämma och styrelse i hög utsträckning sammanfaller vilket i 
sin tur medför att ägande och förvaltning av bolaget blir vansklig eller till och med omöjlig 
att särskilja. ABL:s regler om beslutsfattande kan då innebära en administrativ börda för de 
ägarledda bolagen eftersom de inte tjänar sitt syfte och upplevs som byråkratiska.  

Med utgångspunkt i ovanstående bakgrund samt det faktum att beslutsfattande är av cen-
tral betydelse för aktiebolagets organisation, dess ledning och dess aktieägare ämnar förfat-
tarna att fördjupa sig i just beslutsfattandeprocessen i ägarledda bolag. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utreda vem som fattar beslut samt hur besluten fattas i 
ägarledda aktiebolag. Med bakgrund i en av författarna genomförd empirisk undersökning 
företas därefter en jämförelse med beslutsfattandereglerna i ABL i avsikt att utröna om 
verkligheten i de ägarledda bolagen överensstämmer med gällande rätt.  

Som följdfråga klargörs huruvida det finns ett behov av förenklingar beträffande beslutsfat-
tande i ägarledda bolag. Författarna ger även förslag på hur förenklingar bör genomföras i 
svensk bolagsrätt.  

1.3  Avgränsning 
Uppsatsen begränsas till att endast beröra de bestämmelser i ABL som rör beslutsfattandet, 
bolagsorganen, exklusive revisorn, och deras funktion. Revisorns roll i bolaget samt be-
stämmelserna i ABL angående representation, befogenhet och behörighet kommer inte att 
undersökas. Andra bolagsformer än  privata aktiebolag lämnas utan hänseende, så även frå-
gan om behovet av en bolagskod för mindre bolag. 

Begränsningar avseende den empiriska undersökningen återfinns i uppsatsens metodkapi-
tel.7 

1.4 Definitioner 

1.4.1 Ägarledda bolag 

Med det i uppsatsen återkommande begreppet ägarlett aktiebolag avses aktiebolag som ägs 
av ett begränsat antal personer som även är aktiva i ledningen av bolaget.8 Kravet är alltså 
att det existerar en identitet mellan ägande och ledning i bolaget. Samtliga i ägarkretsen be-
höver inte vara representerade i bolagets ledning för att omfattas av definitionen.  

Bolagen som omfattas av begreppet ägarlett bolag ska innefattas i EU:s definition av mik-
ro- och småbolag, således ska de ha mindre än 50 anställda och en omsättning på mindre 
än 10 miljoner euro.9 Fortsättningsvis kommer både mikro- och småbolag att åsyftat i be-
greppet småbolag. 

                                                 
7 Se kapitel 2. 

8 Johansson och Lewin, Det ägarledda företaget - Framgångsrecept för företaget och familjen - överlevnad, utveckling och till-
växt, 1992, s. 11. 

9 Kommissionens rekommendation 2003/361/EG, bilaga, avdelning 1, artikel 1, punkt 2-3. 
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Bolag som blir uppköpta av dess ledning samt bolag där ägarna bildar bolaget och sederme-
ra även representerar ledningen är exempel på bolag som omfattas av definitionen. Bolag 
med en eller flera externa styrelseledamöter (se definition nedan) omfattas av begreppet 
ägarlett bolag förutsatt att aktieägarna med familj motsvarar minst halva styrelserepresenta-
tionen. Begreppet ägarlett bolag kan förknippas med det familjeägda bolaget men enligt 
uppsatsens definition är det oviktigt om bolaget ägs av familjemedlemmar eller bolagskom-
panjoner utan släktskap, det väsentliga är förbindelsen mellan ägande och förvaltning. De-
finitionen rymmer många familjeägda bolag men de bör snarare ses som en typ av ägarled-
da bolag och kan inte per automatik innefattas i begreppet. Motivet är att familjens ägande 
inte nödvändigtvis innebär att de leder bolaget. Det avgörande är istället relationen mellan 
ägande och ledning. 

1.4.2 Extern styrelseledamot 

Begreppet innebär att styrelseledamoten inte ingår i ägarkretsen, inte har familjeband med 
ägarkretsen och inte heller förknippas med bolaget på annat sätt än genom sitt styrelseupp-
drag. 

1.4.3 Beslutsfattandereglerna i ABL 

Beslutsfattande i ett aktiebolag regleras av bestämmelserna om förhållandet mellan bolags-
organen samt enskilda aktieägare och bolaget, den så kallade kompetensfördelningen.10 De 
bestämmelser som avses med benämningen beslutsfattanderegler är de som avgör i vilka 
frågor respektive organ får fatta beslut.  

Reglerna i ABL som rör bolagsstämmans rätt att fatta beslut är många, exempelvis utövan-
de av aktieägares beslutanderätt i bolaget (7:1 ABL), årsstämmobeslut (7:11 ABL), in-
skränkning i stämmans beslutanderätt (7:47 ABL) och utseende av styrelse (8:8 ABL). Med 
beslutsfattanderegler avseende styrelsen och VD:n avses främst 8:4 ABL om styrelsens hu-
vuduppgifter, 8:29 ABL om VD:ns uppgifter och 8:41 ABL om inskränkningar i ställföre-
trädares kompetens.   

1.5  Disposition 
I kapitel två motiveras de metodiska val som uppsatsen bygger på. Kapitlet redogör inled-
ningsvis för den juridiska metoden och beskriver sedan de metodval som ligger till grund 
för den empiriska undersökningen.  

I kapitel tre ges läsaren för ökad förståelse angående beslutsfattande i aktiebolag en översikt-
lig historiebeskrivning av ABL och en presentation av bolagsorganen och deras respektive 
funktion vid beslutsfattande i aktiebolag. 

Kapitel fyra behandlar den pågående utredningen om förenklingar på aktiebolagsrättens om-
råde samt diskuterar och exemplifierar olika förenklingsmodeller avseende bolagets organi-
sation och beslutsfattande som kan genomföras i svensk rätt.   

Kapitel fem redovisar den genomförda empiriska undersökningen. De enskilda intervjuerna 
återges var för sig följt av författarnas egna kommentarer. Analyserna av varje intervju lig-

                                                 
10 Gregow, Om samtliga aktieägares samtycke, Juridisk Tidsskrift 2001/02, s. 755. 
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ger i direkt anslutning till respektive intervju i syfte att underlätta för läsaren samt öka för-
ståelsen av den slutliga analysen. 

I kapitel sex sker första delen i analysen av undersökningen där författarna även drar slutsat-
ser av undersökningens resultat. Kapitlet är indelat i avsnitt gällande vem som fattar beslut i 
ägarledda bolag och hur besluten fattas med avslutande kommentarer huruvida verklighe-
ten i ägarledda bolag motsvarar gällande rätt.  

Kapitel sju bygger vidare på resonemanget som förs i kapitel sex. Här analyseras utredningen 
om ett enklare aktiebolag samt behovet av framtida förenklingar av bolagsrätten. Förslag på 
hur ett sådant förenklingsarbete bör genomföras ges. Avslutningsvis diskuteras vilka för-
enklingar avseende beslutsfattande och styrning i ägarledda bolag som bör göras. Analysen 
av förenklingsbehovet antar ett de lege ferenda-perspektiv. 
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2  Metod  
I följande kapitel motiveras de metodiska val och tillvägagångssätt som ligger till grund för uppsatsen. Ka-
pitlet är uppdelat i enskilda avsnitt för den juridiska och den empiriska metoden i syfte att ge läsaren en 
förståelse för de olika typerna av insamlingsmetoder som använts. 

2.1 Juridisk metod 
Material som använts för uppsatsens framställning har insamlats genom traditionell juridisk 
metod. Lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin på rättsområdet har sålunda granskats.  
 
Uppsatsens delar som behandlar ABL:s bakgrund grundas till stor del på lagtext. För att 
fastställa gällande rätt har i synnerhet ABL:s bestämmelser om bolagsorganen och dess be-
slutanderätt granskats. I dessa delar är även förarbeten till ABL en viktig källa för att finna 
den verkliga avsikten bakom lagen samt hur den enligt lagstiftaren ska brukas i ett aktiebo-
lag. Det väldiga utbudet av doktrin har nyttjats i möjligaste mån och motstridiga åsikter har 
vägts mot varandra för att skapa en uppfattning av rättsläget samt för att kunna återge en så 
riktig bild av rättsläget som möjligt. Initialt studerades doktrin i läroboksformat för att er-
hålla ett brett perspektiv av ämnesområdet. Härifrån fördjupades kunskaperna och doktri-
nen avsmalnades till att bestå av avhandlingar, artiklar och utredningsdokumentation. Ar-
tiklarna och utredningsdokumetationen är av intresse främst för att de återger en aktuell 
bild av rättsläget. Rättspraxis på området är begränsad och har med anledning härav i fram-
ställningen använts i ytterst liten mån. Lagtext och förarbeten är fundamentala källor även 
för jämförelsen av verkligheten mot lagen som företas i enlighet med uppsatsens syfte, 
därmed är en djupgående förståelse för densamma nödvändig. 

Beträffande uppsatsens avsnitt om förenklingar inom aktiebolagsrätt har diverse artiklar 
och statliga utredningar använts som huvudsakligt material. Förenklingsdiskussionen byg-
ger på dessa källor eftersom området är under ständig debatt och således finns ingen annan 
litteratur att tillgå. Författarna har utgått från neutralitetsbegreppet vid användandet av käl-
lor för att framställningen ska vara fördomsfri, allsidig och balanserad.11 En balans mellan 
de olika källorna har i största mån försökt upprätthållas då artiklarna ger uttryck för olika 
personliga åsikter samtidigt som den statliga utredningens har sin ståndpunkt. Källornas 
trovärdighet och rättskällvärde har vägts mot varandra för att ge läsaren en så rättvis bild 
som möjligt av ett område där ingen ännu vet vad som rätt eller fel. Förutom artiklar och 
utredningar har även förarbetena till ABL och tidigare svensk bolagsrättslig lagstiftning 
studerats för att finna information om behovet av och diskussioner om förenklingar som 
legat latent undre årtionden.  

I uppsatsens fjärde kapitel har förutom ovan nämnda rättskällor också utländsk rätt stude-
rats. EG:s förenklingsarbete har översiktligt genomgåtts för att bilda en uppfattning om var 
EU står i frågan. Vidare har engelska och danska utredningar studerats på originalspråk då 
de båda länderna har kommit långt i sitt förenklingsarbete i förhållande till Sverige och har 
utarbetade förslag. De utländska förslagen har främst studerats och använts i syfte att ge in-
spiration och väcka tankar kring en förenklingslösning som kan vara gångbar även i Sveri-
ge. 

                                                 
11 Dahlman, Christian, Neutralitet i juridisk forskning, 2006, s. 40. 
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2.2 Empirisk metod 

2.2.1 Undersökningsansats 

I uppsatsen genomförs en empirisk undersökning för att besvara syftet. Undersökningen 
utgör underlaget för beslutsfattande i ägarledda bolag i verkligheten. I nästa steg jämförs re-
sultatet av empirin med lagen och lagstiftarens avsikt för att utröna om verkligheten över-
ensstämmer med gällande rätt eller om skillnader existerar.  

För förståelse om verklighetssituationen finns det vid insamling av data två huvudsakliga 
strategier, induktiv och deduktiv metod.12 En deduktiv undersökningsansats innebär att 
fakta och förväntningar på hur något föreligger införskaffas från existerande teorier och 
empiriska observationer, därefter insamlas empiri för att se om förväntningarna stämmer 
överens med verkligheten.13 En induktiv undersökningsansats innebär i princip ett omvänt 
arbetssätt. Undersökaren går ut i verkligheten, samlar in data, kategoriserar och systematise-
rar sedan denna data för att utveckla teorier utifrån vad som observerats.14 

Denna uppsats antar en induktiv undersökningsansats. Den empiriska undersökningen 
kommer således ligga till grund för att skapa förståelse om verklighetssituationen. Härifrån, 
i jämförelse med gällande rätt, ska sedan resonemang utvecklas och slutsatser dras. 

2.2.2  Val av angreppssätt 

Vid val av undersökningsmetod finns det i huvudsak två olika utgångspunkter, kvantitativ 
och kvalitativ forskning. Den största skillnaden mellan de två angreppsätten ligger i an-
vändningen av ord eller siffror i analysen av data som insamlas.15 Den kvantitativa forsk-
ningen använder siffror som huvudsaklig analysenhet, medan kvalitativ forskning använder 
sig av ord.16 Det kvantitativa tillvägagångssättet bygger således på att omvandla insamlad 
data till kvantifierbara enheter såsom siffror. Ett kvalitativt angreppsätt innebär istället att 
omvandla det observerade till skrivna ord.  
 
Uppsatsens syfte, problemformulering och objektområde är de faktorer som styr valet av 
metod. Eftersom den kvalitativa metoden har som huvudsyfte att åstadkomma förståelse 
för det undersökta problemet är det också den metod som använts i denna uppsats. En 
kvalitativ forskning ger möjlighet till djupgående och detaljerade beskrivningar av specifika 
frågor och används flitigast vid småskaliga forskningsprojekt eftersom en djupgående un-
dersökning endast är möjlig med ett begränsat antal enheter.17 Vid en kvalitativ undersök-
ning fokuserar datainsamlingen i regel på mjuka data vilka ofta har formen av kvalitativa in-
tervjuer.18  

                                                 
12 Jacobsen, Vad, hur och varför- Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen, 2002, s. 34. 

13 Ibid. s. 34. 

14 Ibid. s. 35. 

15 Denscombe, Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2000, s. 204. 

16 Ibid. s. 204. 

17 Ibid. s 205-206. 

18 Boolsen Watt, Kvalitativa analyser, 2007, s. 18. 
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2.2.3 Kvalitativ intervju 

Författarna anser att en kvalitativ intervjusituation är den bäst lämpade angreppsmetoden 
för undersökningen. Syftet med en kvalitativ intervju är i många fall att upptäcka och iden-
tifiera hur den intervjuade upplever vissa specifika saker, vilket innebär att ett svarsalterna-
tiv aldrig i förväg kan konstrueras.19 En kvalitativ intervju skapar förutsättningar för en dju-
pare diskussion, tillfälle att ställa motfrågor och en möjlighet att utveckla de på förhand be-
stämda intervjufrågorna. En kvalitativ intervju ger dessutom utrymme för öppenhet, re-
spondenten kan svara med egna ord samt utveckla sitt tankesätt och på så vis ge ett mer 
omfattande och djupgående svar på intervjufrågorna.20  

Det finns en rad olika tillvägagångssätt vid genomförandet av en kvalitativ undersöknings-
intervju. Procedurerna skiljer sig åt med utgångspunkt i graden av standardisering och 
struktur.21 Författarna använder sig av intervjuer som är halvstrukturerade. En halvstruktu-
rerad intervju innebär att intervjuaren på förhand utformat en ram med frågor och teman 
som ska beröras.22 Utifrån den grundläggande ramen försöker intervjuaren få respondenten 
att utveckla sina svar för att skaffa sig en djupare förståelse för att kunna göra en kvalitativ 
analys av resultaten.23 I syfte att besvara uppsatsens frågeställningar och skapa en ingående 
förståelse kring respondenternas tankesätt och agerande i varje enskilt fall, anser författarna 
att denna typ av intervju där respondenten tillåts svara relativt fritt kring givna teman är 
bäst motiverad. 

2.2.4 Urval och framställning 

Aktiebolagen som medverkar i undersökningen faller in under författarnas definition av 
ägarledda bolag. Vid valet av antalet intervjuer som ska utföras i den empiriska undersök-
ningen har författarna tagit hänsyn till tidsramen för uppsatsen samt informationsbehovet. 
Avsikten är att antalet intervjuobjekt ska vara tillräckligt för att ge ett representativt urval av 
svar för att uppfylla syftet med uppsatsen.  

För att kunna belysa skillnader bolagen emellan har urvalet skett beroende av ägarstruktur, 
styrelsens sammansättning, antalet anställda och omsättning samt branschen i vilken de är 
verksamma:  

• Ägarstrukturen har formen av endera obesläktade bolagskompanjoner eller famil-
jemedlemmar, eller en kombination av de båda. 

• Bolag med externa styrelseledamöter såväl som bolag där samtliga styrelseledamöter 
har personlig koppling till ägandet av bolaget.  

• Bolagen ska ha mindre än 50 anställda och en omsättning på mindre än 10 miljoner 
euro för att anses som mikro- eller småbolag enligt EU:s definition. 

                                                 
19 Patel och Davidsson, Forskningsmetodikens grunder, 2003, s. 78. 
 
20 Ibid. s. 78. 

21 Ibid. s. 71-72. 

22 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997, s. 121. 

23 Patel och Davidsson, s .72. 
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• Bolagen är verksamma i tre skilda branscher; handels-, tillverknings- och tjänste-
branschen.  

Efter att ha genomfört intervjuer med representanter för sex olika ägarledda bolag kan för-
fattarna ana övervägande skillnader beträffande beslutsfattandet bolagen emellan. Förfat-
tarna finner det därmed motiverat att begränsa antalet intervjuobjekt till sex. Urvalet kan 
sägas vara representativt för kategorin ägarledda bolag och tillräckligt för att uppfylla upp-
satsens syfte.  

De utvalda bolagen kontaktades via e-mail där de underrättades om uppsatsens ämne, un-
dersökningens syfte, tidsomfattning för intervjun, hur intervjun kommer framställas i upp-
satsen samt varför intresset för just deras ägarledda bolag väckts. De informerades även om 
att såväl bolag som respondent kommer vara anonyma i uppsatsens framställning. Därefter 
gav respondenten sitt medgivande till undersökningen.  

I samband med intervjuns genomförande informerades respondenten om att undersök-
ningen inte syftar till att avgöra om bolagen handlar rätt eller fel utan att utröna hur beslut 
fattas i ägarledda bolag i verkligheten. Respondenten fick vid intervjutillfället ge sitt medgi-
vande till att intervjun i sin helhet spelades in. Respondenterna har också för att stärka upp-
satsens trovärdighet getts möjlighet att ta del av den sammanställda intervjun för att kon-
trollera att intervjusvaren uppfattats korrekt. 

Vid samtliga intervjuer har ljudupptagning gjorts samt anteckningar förts som utgjort un-
derlaget vid sammanställningen. Vidare har författarna avslutningsvis analyserat vad som 
framkommit under intervjun och dragit egna slutsatser. 

2.2.5 Undersökningens trovärdighet 

Reliabilitet är ett mått på tillförlitlighet och användbarhet hos ett mätinstrument som prö-
var huruvida företagna undersökningsmetoder ger samma resultat vid olika tillfällen under 
likvärdiga omständigheter.24 Vid kvalitativa studier bör undersökaren vara medveten om att 
det kan finnas skäl för differentierade svar då respondenten kan ha fått nya insikter, ändrat 
uppfattning eller är mer påläst. Resultaten är till stor del beroende på det speciella samman-
hanget vid undersökningstidpunkten och att återskapa exakt likvärdiga situationer för att 
mäta samma sak igen är i princip omöjligt.25 Vid en kvalitativ studie spelar således reliabili-
teten liten eller ingen roll.26 

Författarna har i syfte att åstadkomma tillförlitlighet motiverat de metoder och tillväga-
gångssätt som valts, reflekterat över olika metodproblem samt kritiskt granskat den insam-
lade datan. Författarnas strävan efter öppenhet ger därutöver läsarna möjlighet att själva 
bedöma om de metoder som använts, och de slutsatser som dragits kan anses vara tillförlit-
liga.27 För att öka trovärdigheten har respondenterna givits tillfälle att kontrollera framställ-
ningen av intervjun samt givits anonymitet i syfte att erhålla öppnare och ärligare svar. På 
så vis behöver inte respondenten vara rädd att göra negativa avslöjanden om bolaget.  

                                                 
24 Bell, Introduktion till forskningsmetodik, 2005, s. 117. 

25 Jacobsen, s. 275. 

26 Ibid.  s. 255. 

27 Ibid. s. 276. 
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Validitet mäter giltigheten av en företagen undersökning, det vill säga om undersökaren 
verkligen mäter det som avses mätas.28 Vid mindre undersökningsprojekt är det bästa tillvä-
gagångssättet för att fastställa validitet att fråga sig om andra studenter eller forskare som 
använder sig av samma instrument skulle nå fram till likvärdiga slutsatser.29 Validitetsbe-
greppet uppnås enklast genom att undersökarna själva kritiskt granskar resultaten.30  

I syfte att öka validiteten har intervjufrågorna konstruerats med utgångspunkt i de fråge-
ställningar som uppsatsen ska besvara. Författarna har inför intervjuerna varit i kontakt 
med respondenterna som även har blivit informerade om uppsatsens syfte och således bli-
vit varse om ämnet för undersökningen. Omständigheter som därmed kunnat undvikas är 
att fel person kontaktats samt att respondenten inte håller sig till ämnet. Vidare ha förfat-
tarna haft ärlighet i åtanke vid återgivandet av intervjuerna och i möjligaste mån använt re-
spondenternas egna ord.  

2.2.6 Metodproblem 

Flertalet metodproblem har påträffas under uppsatsens gång. Nedan följer en uppräkning 
samt författarnas lösning. 

• Respondenterna ger knapphändiga och undvikande svar för att inte avslöja att den 
lagstadgade kompetensfördelningen inte tillämpas korrekt i bolaget. 

För att öka ärligheten hos respondenterna har författarna förklarat att undersök-
ningen inte fokuserar på huruvida bolaget handlar rätt eller fel utan att skapa förstå-
else för hur beslut fattas i ägarledda bolag. Respondenterna har även informerats 
om att de kommer vara anonyma i framställningen.  

• Intervjuarens sätt att tala, använda kroppsspråk etcetera har inverkan på responden-
ten vilket medför att utfallen av intervjuerna kan påverkas av författarnas beteende 
och inte enbart variera av respondenternas individuella svar. 

Författarna strävar efter att genomföra samtliga intervjuer genom en öppen dialog 
och med samma professionella förhållningssätt oavsett respondent och oavsett sin-
nesstämning. 

• Undersökningen påverkas av hur intervjufrågorna är konstruerade, hur de fram-
ställs, om de är ledande eller byråkratiskt formulerade.  

Författarna har strävat efter att ge intervjufrågorna en enkel formulering i grunden 
för att sedan anpassa ordanvändning efter respondentens eget språk. Frågorna är 
konstruerade i ett försök att återge respondentens egenformulerade svar, inte vara 
ledande och inte juridiskt formulerade. 

• Respondenten är okunnig i ämnet och kan inte ge utförliga svar. 

                                                 
28 Ejvegård, Vetenskaplig metod, 1993, s. 69.  

29 Ibid. s. 118. 

30 Jacobsen, s. 256. 
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Intervjufråga som ger fåordigt eller okunnigt svar innebär inte att respondentens 
svar är ofullständigt utan kommer att tolkas och analyseras i likhet med omfattande 
svar.  
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3 Bolagsorganen – en översikt över beslutsfattande 
och funktion 

För ökad förståelse angående beslutsfattandet i aktiebolag enligt gällande rätt kontra det reella beslutsfat-
tandet i små ägarledda aktiebolag kommer följande avsnitt inledningsvis redogöra för ABL:s bakgrund för 
att sedan översiktligt återge bolagsorganens roll vid beslutsfattande, dels enligt gällande rätt och dels i små 
bolag. Detta kapitel utgör således en teoretisk referensram som empirin ställs emot. 

3.1 Aktiebolagslagen - bakgrund 
Den första svenska lagen om aktiebolag tillkom 1848 och innehöll endast 15 paragrafer, 
vissa av dessa regler lever kvar i nu gällande ABL.31 Enligt den första aktiebolagslagen kun-
de ett aktiebolag bildas först efter att staten givit sitt medgivande, en regel som sedermera 
kom att avskaffas.32 Redan i efterföljande revision av aktiebolagslagen, ABL 1895, introdu-
cerade lagstiftaren ett normativt bildningsförfarande som istället för krav på statens sam-
tycke innebär att bildande av aktiebolag erfordrar att bolaget uppfyller vissa i lagen angivna 
förutsättningar för registrering.33 Aktiebolaget blev genom registreringen erkänt som rätt-
subjekt och kunde i enlighet härmed förvärva rättigheter och skyldigheter.34 Det var även i 
1895 års ABL som regler om bolagsstämma först tillkom, troligtvis på grund av det ökande 
antalet ägare i industriaktiebolagen.35 Styrelsen ansågs från och med 1895 års ABL utgöra 
ett obligatoriskt bolagsorgan vars rättshandlingsförmåga inte kunde sättas ur spel av bolags-
stämman.36 Att regler om bolagsstämma samt bestämmelsen om klander av stämmobeslut 
infördes redan på 1800-talet tydliggör en av grundtankarna inom bolagsrätten, nämligen att 
ägarna av ett aktiebolag ska ha den yttersta kontrollen av bolaget.  

Initialt var aktiebolagsformen skapad för att driva projekt som erfordrade stort kapital och 
kunde endast bildas med insats från ett större antal delägare. I och med införandet av 1944 
års ABL som tillät enmansbolag avskaffades behovet av flertalet ägare.37 1944 års ABL, 
som föranleddes av Kreugerkrashen på 30-talet, innebar en rad nya bestämmelser om bland 
annat formerna för bolagets bildande och publicitet för bolagets verksamhet genom utför-
lig offentlig redovisning.38 Den svenska bolagsrätten fortsatte att förändras och under det 
följande lagstiftningsarbetet lades vikt vid att skapa rättslikhet mellan de nordiska länderna 
samt eliminera regler som föranledde onödigt arbete.39 Sveriges inträde i EU år 1995 krävde 
betydande förändringar inom aktiebolagsrätten. I enlighet med EG:s andra bolagsdirektiv40 

                                                 
31 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, 2007, s. 44-45. 

32 Prop. 2004/05:85, s. 197. 

33 Ibid. s. 197. 

34 Förslag till lagar om enkla bolag och handelsbolag, 1890, s. 107. 

35 Sandström, s. 47. 

36 Förslag till lagar om enkla bolag och handelsbolag, 1890, s. 122. 

37 SOU 1941:9, s. 55. 

38 Johansson, Nials Svensk associationsrätt i huvuddrag, 2007, s. 26. 

39 Prop. 1975:103, s. 196. 

40 Rådets andra direktiv, 77/91/EEG. 
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introducerades indelningen i privata och publika aktiebolag (1:2 ABL). Den viktigaste skill-
naden mellan de båda bolagskategorierna är att det för publika aktiebolag fordras en VD, 
ställs strängare krav på aktiekapitalets storlek samt att publika bolag har rätt att anskaffa 
kapital genom att vända sig till allmänheten.41  

Det har sedan länge diskuterats huruvida det är nödvändigt med en lag särskilt avsedd för 
mindre bolag utan personligt ansvar för aktieägarna och med enklare regler om redovis-
ning. Tanken på två bolagsformer utan personligt ansvar har under flera år förkastats i Sve-
rige. Lagstiftaren motiverar de avstyrkta yrkandena om att införa en särskild bolagsform för 
mindre bolag med att avreglering inte är lösningen för att åstadkomma förenklingar. Vidare 
påstås de nuvarande reglerna innebära tillräcklig flexibilitet för mindre bolag i och med att 
regler uppställda i nuvarande aktieägare intressen kan åsidosättas om alla aktieägare är över-
ens.42 

Sammanfattningsvis kan nämnas att aktiebolaget vid dess uppkomst i svensk rätt inte var 
anpassat för små bolag, inte heller har aktiebolagsrätten utvecklats i småbolagens riktning. 
Anledningen till att bolagsformen ändock är populär bland småföretagare är troligtvis att 
det är den enda bolagsformen som tillåter ägarna att ha ett begränsat ansvar. Regelverket 
ABL består idag av uppemot 900 paragrafer som gäller för såväl privata som publika bolag. 
Följden av detta är att små bolag måste röra sig med samma bestämmelser som stora aktie-
bolag. 

3.2 Generellt om beslutsfattande enligt aktiebolagslagen 
Bolagsstämma, styrelse och VD är bolagets beslutande organ.43 Nämnda bolagsorgan står 
sinsemellan i ett hierarkiskt förhållande som yttrar sig i att underordnat bolagsorgan ska 
verkställa anvisningar från överordnat organ.44 Hur och av vem ett aktiebolag ska styras 
tydliggörs genom den kompetensfördelning som anges i ABL. Det yttersta beslutsfattandet 
utövas på bolagsstämman av aktieägarna och den dagliga operativa ledningen praktiseras 
genom styrelse och VD.45 Det finns således en tydlig uppdelning i ABL mellan bolagsorga-
nen och dess olika funktioner som avgör fördelningen av ansvar mellan de olika befatt-
ningshavarna.46 Bolagets organisation utgörs av en tredelning; bolagsstämman som är det 
högst beslutande organet, styrelsen och VD:n som ansvarar för bolagets ledning samt revi-
sorerna som utgör det kontrollerande organet.47  

Kompetensfördelningen är betydelsefull för att tydliggöra, dels internt i bolaget och dels 
externt gentemot tredjeman, de rättigheter och skyldigheter som tillkommer respektive or-
gan.48 Den lagstadgade kompetensfördelningen yttrar sig i att bolagsstämman kan besluta i 

                                                 
41 Prop. 2004/05:85, s. 198. 

42 Ibid. s. 202. 

43 Dahlgren och Moberg, Rösten på bolagsstämman, 1987, s. 14. 

44 Stattin, Företagsstyrning, 2008, s. 106 ff. 

45 Sandström, s. 171. 

46 Svernlöv, Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget, 2008, s. 30.   

47 Ibid. s. 31. 

48 Johansson, 2007, s. 122. 
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frågor som styrelsen saknar rätt att avgöra samt att styrelsen har rättshandlingsförmåga när 
bolagsstämman är oförmögen att verka. Bestämmelserna om stämmans och ledningens 
ställning, rättigheter och skyldigheter är i princip tvingande vilket innebär att stämman till 
viss del är begränsad att dirigera övriga bolagsorgan.49   

3.3 Bolagsstämman  

3.3.1 Generellt om bolagsstämman 

Bolagsstämman är aktiebolagets högst beslutande organ. Bolagsstämman kan, om inte an-
nat följer av lag eller bolagsordning, besluta i samtliga frågor som rör bolaget.50 Rätten att 
fatta beslut är dock till viss del inskränkt genom regleringar i ABL. Sålunda följer att stäm-
man inte får fatta beslut i frågor som faller under något annat bolagsorgans exklusiva kom-
petens.51 Även stämman har principiellt exklusiv kompetens i många centrala frågor där öv-
riga bolagsorgan saknar rätt att handla, exempelvis val av styrelse (8:8 ABL), ändring eller 
fastställelse av bolagsordning (3:4 ABL) och nedsättning av aktiekapitalet (20:3 ABL).  

Bolagsstämma ska enligt ABL hållas minst en gång per år. Bolagets aktieägare får dock, om 
så önskas, i bolagsordningen föreskriva att fler än en stämma ska hållas årligen (7:10, 12 
ABL). På bolagsstämma har bolagets aktieägare möjlighet att göra sin röst hörd och det är 
också här de övergripande besluten avseende bolaget ska fattas. Att delta och rösta på bo-
lagsstämman är således aktieägarnas viktigaste instrument för att kontrollera bolaget och 
påverka styrelsens sammansättning, förvaltningen och den dagliga driften av bolaget.52 Be-
slut fattade vid bolagsstämma kan, om det inte tillkommit i behörig ordning eller strider 
mot ABL eller bolagsordningen, angripas genom klander eller utgöra en aktiebolagsrättslig 
nullitet (7:50 - 51 ABL). Preskriptionstiden för klander inträder tre månader efter beslutet 
och för särskilt grova fel, nulliteter, finns ingen lagstadgad preskriptionstid. Bestämmelsen 
om nullitet tar sikte på beslut som står i strid med borgenärsskyddsreglerna och regler till 
skydd för framtida aktieägare.53 Verkningarna av bolagsstämmobeslut är interna och bo-
lagsstämman kan varken företräda bolaget i förhållande till tredje man, ge rättighet till eller 
förpliktiga tredje man något.54 

Aktieägarens rätt att delta i beslutsfattandet på bolagsstämma styrs av aktien. Enligt nor-
malfallet har alla aktier lika rätt i aktiebolaget (4:1 ABL), principen kallas likhetsprincipen. I 
bolagsordningen får det dock föreskrivas att aktier av olika slag ska finnas eller kunna ges 
ut (4:2 ABL). Aktier av olika slag innebär aktier med olika rätt i bolaget. Man talar om för-
valtnings- och ekonomiska rättigheter.55 Förvaltningsrättigheten ger innehavaren rätt att 
påverka bolagets förvaltning genom att rösta för sitt aktieinnehav på bolagsstämma medan 
den ekonomiska rättigheten innebär en rätt till utdelning och del i bolagets tillgångar vid 

                                                 
49 Johansson, 2007, s. 122. 

50 Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt 21: a upplagan, 2006, s. 163. 

51 Af Sandeberg, Aktiebolagsrätten, 2007, s. 121. 

52 Ibid. s. 78. 

53 Stattin, Bolagsorgan och bolagsstyrning, 2008, s. 44-45. 

54 Johansson, Bolagsstämma, 1990, s. 516. 

55 Af Sandeberg, s. 57. 
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likvidation.56 Aktiebolaget har möjlighet att ge ut aktier med olika röstvärde, vanligen be-
tecknade A- och B-aktier, ingen aktie får dock ha ett röstvärde som överstiger tio gånger 
röstvärdet för någon annan aktie (4:5 ABL). I flertalet aktiebolag med differentierade röst-
värden innehar bolagets grundare A-aktier och utger B-aktier i syfte att införskaffa aktieka-
pital. Bolagets grundare sitter då som kontrollägare trots att ägarkretsen utvidgats.57 Det 
finns även en möjlighet att differentiera aktiernas rätt till utdelning, aktier med större rätt 
benämns då preferensaktier. 

Stämmobeslut uppställer ett visst krav på majoritet i syfte att skydda minoritetsägare.58 Vid 
beslutsfattande på bolagsstämma sker omröstning om någon av aktieägarna begär det (7:37 
ABL). Beslutsfattande avgörs normalt av den mening som har absolut majoritet, det vill 
säga mer än hälften av de angivna rösterna (7:40 ABL). Vid val tillämpas dock relativ majo-
ritet som innebär att det förslag som erhåller fler röster än något annat förslag blir valt 
(7:41 ABL). Ett beslut om ändring av bolagsordningen kräver kvalificerad majoritet, det vill 
säga med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda 
vid bolagsstämman (7:42 ABL). 

Vid bolagsstämma ska det föras protokoll (7:48 ABL), giltigheten av stämmobeslut är dock 
inte avhängiga protokollföringen utan blir omedelbart giltiga.59 Upprättandet av protokoll 
från bolagsstämma anses endast vitsorda beslutets innehåll.60 Att upprätta protokoll vid bo-
lagsstämma är ändå att föredra eftersom det minskar risken för felaktiga och icke genom-
tänkta beslut samt underlättar vid underrättning för frånvarande aktieägare. 

3.3.2 Principen om samtliga aktieägares samtycke 

Bolagsstämman kan åsidosätta vissa bestämmelser i ABL med stöd av den aktiebolagsrätts-
liga principen samtliga aktieägares samtycke (SAS-principen). Enligt 7:26 ABL ska bolags-
stämman vid ett åsidosättande av en bestämmelse som rör kallelse till bolagsstämman eller 
tillhandahållande av handlingar inhämta samtycke från de aktieägare som berörs av felet, 
annars får de inte besluta i ärendet. Bestämmelsen innebär e contrario att bolagsstämman 
får besluta i frågan om samtycke är för handen.61 Förarbeten anger att undantagsregeln 
gäller för alla fall då ett bolagsstämmobeslut är behäftat med formella fel eller då det endast 
rör de nuvarande aktieägarnas rätt.62 Principen har dock kommit att bli tillämplig inte bara 
på formella fel utan även på många materiella fel.63  

SAS-principen kan åsidosätta bestämmelser i ABL som skyddar nuvarande aktieägare men 
inte regler uppställda i framtida aktieägares intresse.64 Exempel på bestämmelser som är 

                                                 
56 Af Sandeberg, s. 57. 

57 Ibid. s. 58.  

58 Ibid. s. 84. 

59 Stattin, Bolagsorgan och bolagsstyrning, 2008, s. 40. 

60 NJA 1990 s.286. 

61 Gregow, s. 748. 

62 Prop. 1975:103, s. 401. 

63 Gregow, s. 749. 

64 Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, 2005, s. 28. 
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uppställda i nuvarande aktieägares intresse är 18:1 ABL om beslut om vinstutdelning och 
likhetsprincipen i 4:1 ABL. Exempel på regler uppställda i framtida aktieägares intresse, 
som alltså inte anses kunna åsidosättas med SAS-principen är bestämmelserna om sam-
tyckes-, förköps- samt hembudsförbehåll i 4:8, 18 och 27 ABL.65 Aktieägarna kan avge sitt 
samtycke före, på eller efter bolagsstämman.66 Ett beslut som är taget i strid med aktieägar-
skyddsreglerna kan alltså ratificeras av aktieägarna i efterhand.67 Samtycket ska lämnas till 
bolagets ledning eftersom de är bolagsrepresentanter samt ansvariga för att verkställa 
stämmobeslut. Samtycke som lämnas till styrelseledamot eller VD har följaktligen rättslig 
verkan, dock inte samtycke som lämnas till aktieägare.68 En aktieägare kan avge sitt sam-
tycke uttryckligt eller konkludent genom att förhålla sig till situationen på sätt som visar att 
samtycke är för handen.69 

3.3.3 Förenklade förfaranden 

De för bolagsstämma förenklade förfarandena, aktieägarmöte och beslutsfattande per cap-
sulam, används främst i bolag med få aktieägare men förekommer också i stora koncer-
ner.70 För att en formell bolagsstämma ska kunna ersättas med ett förenklat förfarande 
krävs samtliga aktieägares samtycke.  

Beslutsfattande på aktieägarmöte innebär att aktieägarna träffas och protokollför de even-
tuella beslut som fattas utan att kallelse till stämma i enlighet med reglerna i 7:17 - 24 ABL 
görs.71 Sammankomster mellan aktieägarna i syfte att besluta i bolagets angelägenheter där 
deltagarna är medvetna om syftet är dock att anse som en bolagsstämma.72 Det som avgör 
om överenskommelser mellan samtliga aktieägare kan utgöra bolagsstämma är graden av 
likheter med en regelrätt bolagsstämma.73  

Beslutsfattande per capsulam innebär att ett bolagsstämmoprotokoll skickas runt mellan 
ägarna för undertecknande vid godkännande av besluten intagna däri.74 Eftersom möjlighe-
ten för en aktieägare att påverka övriga aktieägare, och således även besluten, vid en bolags-
stämma per capsulam är mycket små har det diskuterats huruvida krav på enighet för be-
slutsfattande per capsulam ska anföras. Aktieägarna har dock, genom sitt godkännande av 
beslutsfattande per capsulam, konkludent eller uttryckligt medgivit att stämman inte anses 
ogiltig av den anledning att aktieägare reserverar sig mot något beslut i protokollet. Aktie-
ägarna har istället möjlighet att kräva en formell stämma för en eventuell plädering av sin 

                                                 
65 Ibid. s. 27 ff. 

66 Gregow, s. 749. 

67 Andersson, 2005, s. 28. 

68 Gregow, s. 750. 

69 Stattin, Bolagsorgan och bolagsstyrning, 2008, s. 40. 

70 Gregow, s. 743. 

71 Ibid. s. 743. 

72 Stattin, Företagsstyrning, 2008, s. 118. 

73 Ibid. s. 124 ff. 

74 Af Sandeberg, s. 76. 
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ståndpunkt.75 Därmed finns det inget krav på enhällighet vid bolagsstämmobeslut som med 
samtliga aktieägares samtycke fattas per capsulam.76 Ett krav på enhällighet skulle medföra 
ett försvårande hinder vid beslutsfattande av aktieägare och innebära att den formella bo-
lagsstämman allena utgör forum för överenskommelser mellan aktieägare.77 Skyddet för en-
skilda aktieägare består istället av möjligheten att motsätta sig ett förenklat förfarande och 
tvinga fram en bolagsstämma.  

3.3.4 Rättsverkningar av förenklade förfaranden 

”Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma” enligt 7:1 ABL. Det 
har, stadgandet till trots, i offentligt tryck samt doktrin diskuterats huruvida stämman be-
gränsar aktieägarnas beslutanderätt. Förenklade förfaranden utgör inte en bolagsstämma 
per definition och frågan är huruvida de alternativa metoderna för beslutsfattande kan få 
samma rättsverkningar som ett bolagsstämmobeslut. Förarbetena till 1944 års ABL antyder 
att överenskommelser mellan samtliga aktieägare kan få samma rättsverkningar som ett bo-
lagsstämmobeslut även om det överlåts till rättstillämpningen att avgöra i vilken omfattning 
rättsverkan ska tillerkännas.78 Vidare kommer följande till uttryck i förarbetena till 1975 års 
ABL, ”beslut "per capsulam" godtas såsom likvärdigt med ett i formellt oantastlig ordning tillkommet bo-
lagsstämmobeslut”.79 Ytterligare några år senare bekräftas det att bolagsstämma per capsulam 
är en godkänd form för stämmobeslut enligt svensk rätt.80 Även i doktrinen är uppfattning-
en att godkännande via protokoll är ett fullt tillåtet tillvägagångssätt för beslutsfattande 
även om lagen inte uttryckligen stadgar det.81 Åsikten att beslut fattade vid aktieägarmöten 
bör ha samma rättsverkningar som ett stämmobeslut har också framförts i doktrinen med 
motivet att ett ogiltigförklarande av sådana beslut vållar praktiska olägenheter för aktieägar-
na.82  

Med stöd i förarbeten såväl som doktrin kan det anses styrkt att beslut fattade vid aktie-
ägarmöten och per capsulam kan få samma rättsverkningar som ett beslut fattat vid bolags-
stämma och att bestämmelsen i 7:1 ABL inte utesluter beslutsfattande via förenklade förfa-
randen. Det råder emellertid tveksamheter om protokollföring ska vara ett krav för giltighe-
ten av beslut fattade vid aktieägarmöte och frågan om vad kravet i så fall ska innefatta. Det 
enda övertygande argumentet för ett sådant krav är att protokollet klargör det underliggan-
de syftet, att beslut fattade vid aktieägarmöte ska åstadkomma samma rättsverkningar som 
bolagsstämmobeslut.83 Det vore dock underligt om protokollföring inverkar på giltigheten 
vid beslut fattade på aktieägarmöte men inte vid bolagsstämma. Därmed finns det inte an-

                                                 
75 SOU 1941:9 s. 487. 

76 Johansson, 1990, s. 444 ff. 

77 Gregow, s. 757. 

78 SOU 1941:9 s. 486-487. 

79 Prop. 1975:103 s. 401. 

80 SOU 1992:83 s. 366. 

81 Andersson, Johansson och Skog, Aktiebolagslagen, en kommentar Del I. 1-10 kap. och införandelagen, 2005, s.7:6. 

82 Johansson, 2007, s. 188. 
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ledning att låta giltigheten av beslutsfattande vid aktieägarmöte falla med underlåtenhet att 
föra protokoll.84 

3.3.5 Bolagsstämma i små bolag  

I mindre bolag är det vanligt förekommande att bolagsstämma hålls på ett mer formlöst 
sätt än vad lagen föreskriver (därmed är det inte sagt att ABL hindrar ett sådant förfarande, 
vilket konstaterats ovan). De formella regler som annars omger en bolagsstämma kan åsi-
dosättas och på så vis kan bolaget spara resurser. För att stämmobeslut ska kunna fattas 
genom ett förenklat förfarande såsom aktieägarmöte och per capsulam krävs samtliga ak-
tieägares samtycke, dessutom måste alla aktieägare beredas tillfälle att närvara vid det för-
enklade förfarandet. Skulle en aktieägare inte godta att beslut fattas via förenklat förfarande 
kan denne, som tidigare nämnts, alltid vägra medverkande till följd att en formell bolags-
stämma hålls. 

Den flexibilitet som ett förenklat beslutsförfarande innebär för mindre bolag medför förde-
lar såväl ekonomiskt som tidmässigt. Det faktum att beslut i mindre bolag faktiskt fattas via 
aktieägarmöten och per capsulam visar att det kan finnas ett behov av alternativa beslutsfo-
rum för bolagsstämma och ett uteslutande av förenklade förfaranden skulle innebära att ak-
tiebolagsformen endast är praktiskt lämplig för stora bolag med många ägare.85  

3.4 Styrelsen 

3.4.1 Generellt om styrelsen 

Styrelsen är enligt svensk rätt underställd bolagsstämman, men har genom tiderna stärkt sin 
ställning i aktiebolaget. Historiskt sett ansågs aktieägarna inte vara en lämplig församling för 
beslutsfattande i bolaget på grund av att de ofta var många till antalet. Aktiebolaget ansågs 
behöva en ledning som är ständigt närvarande. Det stadgas därmed att aktieägarna ska utse 
en eller flera personer att förvalta bolagets angelägenheter.86 Styrelsens maktställning har 
ökat till följd av åsikten att den sakkunskap och erfarenhet som krävs för att ändamålsenligt 
leda ett aktiebolag anses finnas hos styrelsen och således har ledningen av aktiebolag för-
flyttats från stämman till styrelsen.87 

Styrelsens huvuduppgifter är lagstadgade i 8:4 ABL. Av bestämmelsen följer att styrelsen 
ska svara för bolagets organisation, särskilt den interna kontrollen, samt svara för förvalt-
ning av bolagets angelägenheter bortsett från den löpande förvaltningen i de bolag där VD 
existerar. Styrelsen ska även fortlöpande bedöma den ekonomiska ställningen i bolaget. Sty-
relsen har i egenskap av bolagets verkställande organ två funktioner, dels fungerar styrelsen 
som bolagets förvaltare samt är dess ansikte utåt.88 Styrelsen har en mycket vid besluts-
kompetens inom bolagets organisation och drift av verksamhet.89 Denna beslutskompetens 
                                                 
84 Gregow, s. 761. 
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86 Hagströmer, Om aktiebolag enligt svensk rätt, 1872, s. 239. 

87 SOU 1941:9, s. 14. 
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begränsas av de bestämmelser i lagen som tilldelar bolagsstämman exklusiv beslutanderätt i 
särskilda frågor, till exempel i frågor som rör ändring av bolagsordning, val av styrelse och 
fastställelse av resultat och balansräkning (3:4, 8:8 och 7:11 ABL). Styrelsens kompetens-
område innefattar att besluta i principiellt viktiga och ekonomiskt omfattande frågor.90 Vi-
dare ska styrelsen också rätta sig efter de föreskrifter som meddelas av bolagsstämman för-
utsatt att dessa bestämmelser inte strider mot bolagsordningen eller ABL (8:41 ABL). Sty-
relsen är skyldig att verkställa beslut som fattas av bolagsstämman oavsett en felaktig lydel-
se i bolagsstämmoprotokollet, det är således stämmans verkliga beslut som är av betydel-
se.91Av associationsrättsliga principer följer även att styrelsen inte får företa åtgärder som 
strider mot bolagets intresse, exempelvis handlingar oförenliga med bolagets syfte och 
verksamhetsföremål.92 Det åligger styrelsen att själva kontrollera rättsenligheten i stämmans 
beslut.93 Styrelseledamot kan bli ersättningsskyldig för skada som denne vållar bolaget för-
utsatt att skadan förorsakats vid fullgörande av uppdrag genom uppsåt eller oaktsamhet 
(29:1 ABL). Styrelseledamot kan även bli ansvarig om skada tillfogas aktieägare eller annan 
som berörs av bolagets verksamhet. Detta ansvar gäller dock endast överträdelse av ABL, 
tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen. Bestämmelsens utgångspunkt är att 
styrelseledamot är skyldig att iaktta den lojalitet och omsorg som uppdraget kräver.94 

Eftersom styrelsen är skyldig att följa bolagsstämmans instruktioner anses inte stämman 
vara förhindrad att vidta åtgärder som faller under styrelsens kompetensområde.95 Före-
skrifter ifrån bolagsstämman får dock inte vara av en sådan natur att de riskerar åsidosätta 
kompetensfördelningen bolagsorganen emellan, det vill säga att styrelsen förlorar sin roll 
som förvaltare av bolagets angelägenheter.96  

Styrelsen sammanträder, till skillnad från bolagsstämman, regelbundet under året, men det 
finns inget stadgat lägsta eller högsta krav på antal sammanträden. I normalfallet träffas sty-
relsen en till tio gånger per år.97 Antalet årliga möten styrelsen emellan beror på bolagets 
olika förhållanden, till exempel bolagets storlek, verksamhetens art och andra särskilda an-
ledningar som ger upphov till behov av styrelsemöte.98 I bolag med mer än en styrelsele-
damot ska det finnas en ordförande som styrelsens ledamöter eller bolagsstämman utser 
(8:17 ABL). Ordföranden har det övergripande ansvaret i styrelsen och ska aktivt leda sty-
relsearbetet och bevaka att det bedrivs på ett riktigt sätt (8:17 ABL). Ordföranden ska ock-
så mellan styrelsemötena hålla styrelsens övriga ledamöter uppdaterade vad gäller verksam-
hetens gång och för bolaget viktiga händelser.99 Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av 
hela antalet styrelseledamöter är närvarande, det kan dock föreskrivas i bolagsordningen att 

                                                 
90 Stattin, Bolagsorgan och bolagsstyrning, 2008, s. 59. 
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ett högre antal ska krävas (8:21 ABL). Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än 
hälften av de närvarande röstar för vid styrelsesammanträdet om bolagsordningen inte fö-
reskriver särskild röstmajoritet (8:22 ABL). Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
En styrelseledamot kan inte underlåta att rösta i en fråga utan är genom styrelseuppdraget 
förpliktigad att delta i omröstning, jävssituationer undantaget.100 

En styrelseledamot kan inte mätas mot en yrkesstandard. En styrelseledamot förväntas 
istället iaktta den omsorg som krävs i ett aktiebolag av viss typ och storlek samt bör ha 
kunskap om bolaget, dess bransch och förutsättningar, finansiella frågor samt bolagsstyr-
ning i allmänhet.101 

3.4.2 Styrelsens arbetsordning 

I bolag med fler än en styrelseledamot ska en arbetsordning upprättas (8:6 ABL). Denna 
arbetsordning ska innehålla bestämmelser om hur arbetsfördelningen mellan styrelsens le-
damöter ska se ut, hur ofta styrelsemöten ska hållas och vilken roll suppleanterna ska ha 
samt hur mycket de ska delta i styrelsens arbete. För den händelse att någon av ledamöter-
na ska ha en kontrollerande uppgift ska även detta framgå av arbetsordningen. Arbetsord-
ningens främsta funktion är att reglera vanligt förekommande uppgifter som förekommer i 
styrelsens arbete.102 Styrelsen kan i arbetsordningen delegera uppgifter till endera VD, om 
sådan finns, andra av styrelsen inrättade organ eller enskilda ledamöter (8:7 ABL). Det finns 
dock vissa uppgifter som enligt ABL inte kan delegeras till någon annan än styrelsen som 
helhet, exempelvis utseende av VD och särskilda firmatecknare (8:27 och 8:37 ABL). Sty-
relsen ska fortlöpande kontrollera att de uppgifter som delegerats i enlighet med upprättad 
arbetsordning till enskilda ledamöter sköts på ett riktigt sätt.103 Skulle styrelsen underlåta 
denna kontrollering kan styrelsen som helhet bli ansvarig för en ledamots handlande.104 
Trots att det finns en arbetsfördelning som ålägger ansvar hos olika ledamöter är det såle-
des styrelsen som helhet som har det övergripande ansvaret för bolagets utveckling.  

3.4.3 Styrelsen i små bolag 

I mindre bolag med få delägare består styrelsen i många fall av personer som innehar hela 
eller stora delar av aktierna. Många småbolag utgör således ägarledda bolag eftersom en 
långtgående identitet föreligger mellan bolagsledning och aktieägare.105 Styrelsen får i priva-
ta bolag utgöras av en person allena, dock ska även en suppleant utses om antalet styrelse-
ledamöter är färre än tre (8:3 ABL). När styrelsen består av endast en person som dessutom 
är bolagets aktieägare förefaller behovet av att hålla styrelsemöten som regel överflödigt ef-
tersom denna individ ensam utövar förvaltningen över bolaget. Även i styrelser med något 
fler ledamöter kan styrelsemöten anses vara överflödiga om besluten kan fattas genom in-
formella kontakter ledamöterna emellan.106 I ägarledda bolag torde betydelsen av att stäm-
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man eller styrelsen överträder den lagstadgade kompetensfördelningen få liten betydelse på 
grund av den identitet som råder mellan organen, att ett stämmobeslut fattas på styrelse-
sammanträde där samtliga aktieägare är representerade inverkar inte materiellt på beslutet. 

I likhet med bestämmelserna om bolagsstämma, finns det i ABL inget som hindrar ett 
formlöst styrelsesammanträde. Vid styrelsebeslut kan således ett protokoll skickas runt 
bland ledamöterna och godkännas genom undertecknande.107 

3.5 VD 

3.5.1 Generellt om VD 

Kravet på att ett aktiebolag ska ha en VD existerar enbart för publika aktiebolag (8:27 och 
8:50 ABL). Det står således privata aktiebolag fritt att välja om de vill utse en VD eller inte.  

VD:ns kompetensområde som lagstadgas i 8:29 ABL är att sköta den löpande förvaltning-
en enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Uppdraget gäller även åtgärder som med hän-
syn till omfattning och art av bolagets verksamhet inte är av osedvanlig beskaffenhet eller 
stor betydelse. Vad som enligt lagens mening utgör den löpande förvaltningen är inte ut-
tryckt och får således en negativ definition som innebär att den löpande förvaltningen om-
fattar allt som inte är av ovanligt slag eller stor betydelse.108 Vanligtvis faller driften av bola-
gets verksamhet under den löpande förvaltningen.109 Exempel på uppgifter med karaktär av 
löpande förvaltning är ingående av avtal med leverantörer och kunder.110 VD:ns roll har 
kommit att omfatta mer än vad som från början avsågs av lagstiftaren.111 Förarbeten stad-
gar att VD:n ges beslutanderätt i angelägenheter som är sedvanliga och inte särskilt betydel-
sefulla för bolaget.112 I realiteten är det dock inte ovanligt att VD:n, som är bolagets ”insi-
der”, har avgörande påverkan på både stämma och styrelse beträffande bolagets skötsel.113 

I de aktiebolag som har VD ska styrelsen framställa skriftliga instruktioner vari det ofta sär-
skilt anges vilka beslut VD har rätt att fatta och vilka beslut som ska fattas av styrelsen (8:7 
ABL). VD har således en underordnad roll gentemot styrelsen och ska verkställa styrelsens 
beslut. Styrelsen får dock inte i sitt bestämmande företa handlingar som i praktiken skulle 
innebära att bolagets VD i realiteten inte anses fylla sin funktion som VD.114 Om styrelsen i 
ett beslut binder VD:n i den mån att han förlorar sitt ansvar över den löpande förvaltning-
en kan beslutet underlåtas av VD:n eftersom det strider mot den i lagen föreskrivna kom-
petensfördelningen.115  

                                                 
107 Af Sandeberg, s. 100. 

108 Svernlöv, Arbetsordning och andra instruktioner i aktiebolag, 2006, s. 51 ff. 

109 Dahlgren och Moberg, Nyckeln till styrelserummet, 1990, s. 18. 

110 Prop. 1975:103, s. 375. 

111 Dahlgren och Moberg, 1990, s. 18. 

112 SOU 1941:9, s. 305. 

113 Dahlgren och Moberg, 1990, s. 18. 

114 SOU 1941:9, s. 321 ff. 

115 Johansson, 2007, s. 126. 
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3.5.2 VD i små bolag 

Det finns ingen lagstadgad linje mellan styrelsens förvaltning och VD:ns löpande förvalt-
ning. Avsikten bakom detta är de varierade förhållandena bolagen emellan. Det som är en 
uppenbar fråga för styrelsen i ett bolag kan vara en VD-syssla i ett annat. Styrelsens arbets-
ordning samt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar anses kunna förskjuta grän-
sen mellan styrelsens förvaltning och VD:ns löpande förvaltning och utgör således en väg-
visning i det enskilda bolaget.116 Svårigheten att avgöra kompetensområdena i teorin är stor 
men torde vara minimal för praktikern.117 I mindre bolag är det inte alltid nödvändigt att 
utse VD, styrelsen svarar då för hela förvaltningen.118 

I praktiken förekommer det framförallt i mindre bolag att VD:n inkräktar på styrelsens 
kompetensområde istället för tvärtom.119 En skicklig VD får betydelse även i styrelsefrågor,  
speciellt om denne även sitter som ledamot i bolagets styrelse. 

 

                                                 
116 Hemström, Bolagens rättsliga ställning, 2005, s. 110. 

117 Stattin, Bolagsorgan och bolagsstyrning, 2008, s. 59-60. 

118 Johansson, 2007, s. 126. 

119 Stattin, Bolagsorgan och bolagsstyrning, 2008, s. 59-60. 
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4 Förenklingsbehov i aktiebolagsrätten 
Kapitlet redogör initialt översiktligt för det pågående förenklingsarbetet inom aktiebolagsrätten och utred-
ningen om ett enklare aktiebolag. Kapitlet avslutas med en skildring av förslag på förenklingar inom bo-
lagsrätten, som sedermera kommer att appliceras på de bolagen som deltagit i empirin. Förslagen som är 
hämtade ifrån engelsk och dansk rätt ska främst användas som inspirationskälla för kommande analys, 
därav kommer endast en kort redogörelse för bakgrunden till förslagen att ges och fokus läggs istället på att 
förklara modellerna. 

4.1 Pågående förenklingsarbete 
För närvarande pågår det ett omfattande förenklingsarbete inom EU avseende bolagsrät-
ten. Syftet är till stor del att förenkla och harmonisera de regler som finns idag. Parallellt 
med EU:s arbete har flertalet länder i Europa under de senaste åren själva arbetat i olika ut-
sträckning för att förenkla och anpassa befintlig nationell bolagsrätt, framförallt till förmån 
för småbolag.120 I de flesta fall har diskussionerna lett fram till att en förenkling av befintli-
ga regler är att föredra, att skapa en helt ny bolagsform och tillika ny bolagslag är både tids-
krävande och kostsamt.121  

Även i Sverige diskuteras nu behovet av förenklingar inom bolagsrätten. ABL innehåller 
idag 32 kapitel och närmre 900 paragrafer, vilket ger ett nästintill ogenomträngligt regelverk 
för icke sakkunniga.122 Beträffande beslutsförfarande på bolagsstämma innehåller ABL om-
fattande föreskrifter och detaljerade underlag som måste tas fram för olika beslut på bo-
lagsstämman, även föreskrifterna avseende bolagens styrelsearbete är idag många och detal-
jerade.123 Diskussionen om förenkling är inget nytt, att Sverige är i behov av en ny och enk-
lare alternativ bolagsform främst för småbolag har debatterats vid flertalet tillfällen.124 Fak-
tum är att redan i 1944 års ABL diskuterades behovet av en förenklad lag eftersom många 
av ABL:s bestämmelser redan då ansågs överflödiga för de små bolagen. Lagstiftaren kom 
dock fram till att ett förenklat regelverk inte var motiverat.125 Debatten har sedan dess varit 
mer eller mindre brännande och uppmärksammad. I 1975 års proposition diskuterades 
återigen, bland mycket annat, behovet av förändringar i maktstrukturen i bolagen.126 Fokus 
låg också på att göra ansvarsfördelningen mellan de olika bolagsorganen klar och tydlig.127 I 
2005 års förarbeten låg fokus på att göra regelverket flexibelt, överskådligt och begripligt.128 
Detta tog sig uttryck främst genom att göra en tydlig uppdelning mellan de regler som gäll-
er privata respektive publika samt en tydlig paragraf- och kapitelindelning och ett förenklat 

                                                 
120 Skog, Ny företagsform utan personligt ägaransvar, Balans, 2006, s. 24. 

121 Ibid. s. 25. 

122 Lindskog, Behöver vi en liten aktiebolagsform, Justitsiedepartementet, 2001, s. 22. 

123 Lindskog, Nya ABL klarar inte konkurrensen inom EU, Dagens Industri, 14 september 2006. 

124 Ibid.  

125 Prop. 1944:5, s. 212-213. 

126 Prop. 1975:103, s. 196. 

127 Ibid. s. 235. 

128 Prop. 2004/05:85, s. 200. 



 Förenklingsbehov i aktiebolagsrätten 

 23

språkbruk.129 Avseende flexibiliteten ger 2005 års proposition möjlighet för de privata bola-
gen att reglera aktieägares inbördes relationer i bolagsordningen och har även behållit möj-
ligheten att frångå vissa regler om samtliga aktieägare är överens om detta.130 
 
Trots att diskussionen förts under en lång tid och trots att 2005 års ABL erbjuder en större 
flexibilitet än sin föregångare samt innehåller flera dispositiva regler och inslag höjs det 
fortsatt röster om en lag anpassad till de små- och ägarledda bolagens behov.  Det är därför 
föga förvånande att det för närvarande, på regeringsnivå, pågår en utredning om behovet 
av ett enklare aktiebolag.  

4.2 Utredningen om ett enklare aktiebolag 
Utredningens uppdrag är bland annat att undersöka behovet av att minska företagens ad-
ministrativa kostnader, vari reglerna kring beslutsfattande är en viktig del. Vidare ska utred-
ningen undersöka behovet av och lämna förslag till materiella och redaktionella förändring-
ar av ABL och ABF som innebär en mer övergripande förenkling av regelverket som hel-
het, framförallt för de små- och ägarledda bolagen. Utredningen ska slutligen även övervä-
ga behovet av en ny företagsform utan personligt betalningsansvar.131   

Nuvarande bolagsrättsliga regelverk är, den relativt färska utformningen till trots, inte an-
passad för majoriteten av Sveriges aktiebolag. Av Sveriges drygt 325 000 aktiebolag är en 
överväldigande majoritet privata bolag, många av de privata bolagen är dessutom fåmans-
bolag och/eller familjebolag med en eller två ägare. Genom dagens utformning av ABL 
ålägger lagstiftaren de mindre bolagen att använd resurser i form av tid och pengar för att 
korrigera ett regelverk som inte är anpassat för dem.132  Det faller sig därför naturligt att ut-
redningen främst ska inriktas på just de små aktiebolagens problem.133 Utredningen har sla-
git fast ett antal frågor som ska analyseras särskilt till förmån för de små- och ägarledda bo-
lagen;134 

• kartlägga vilka övergripande problem som befintliga bolagsrättsliga regler innebär 
för små aktiebolag,  
 

• analysera om de materiella reglerna på bolagsrättens område allmänt sett är mer 
omfångsrika och komplexa än vad som är nödvändigt för de små aktiebolagens be-
hov,  

 
• uppmärksamma om vissa typer av verksamheter, exempelvis enmansbolag, ägarled-

da fåmansbolag och helägda dotterbolag, bör särbehandlas i något avseende,  
 

• ta ställning till om en ny företagsform utan personligt betalningsansvar bör skapas,  
 

                                                 
129 Prop. 2004/05:85, s. 200-201. 

130 Ibid. s. 202. 

131 Dir. 2007:132 Ett enklare aktiebolag, s. 1. 

132 Arvidsson och Samuelsson, Det behövs en ny företagsform för ägarledda fåmansbolag, Balans, 2006, s. 45. 

133 Dir. 2007:132 Ett enklare aktiebolag, s. 2. 

134 Ibid. s. 11. 
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• om ett behov av en ny företagsform konstateras, ta ställning till inriktningen på ett 
eventuellt fortsatt arbete med frågan och skissera de huvudsakliga kännetecknen för 
den nya företagsformen och  

 
• ta del av de erfarenheter och överväganden som gjorts i andra europeiska länder 

och i Nordamerika när det gäller införandet av en ny företagsform utan personligt 
ägaransvar för små verksamheter.  

 
Utredningen ska redovisas i sin helhet senast den 31 mars 2009 och det är  först när detta 
sker som vidare beslut kan fattas om en fortsatt utredning ska tillsättas som har till uppgift 
att lämna konkreta förslag till de behoven av förändring som har framkommit.135  

Något som har konstaterats är att liksom i flertalet europeiska länder ska utredningen ta 
sikte på att i första hand förenkla och anpassa den befintliga aktiebolagslagen istället för att 
skapa en ny företagsform med egna regler.136 Det finns idag alltför lite kunskap om vad det 
skulle innebära att skapa en ny företagsform utan personligt betalningsansvar. Det krävs en 
mycket djupgående behovs- och problemanalys för att utröna om det finns ett intresse av 
en ny företagsform och hur en sådan bör byggas upp för att tillgodose bolagens behov och 
minska dagens problem.137 

4.3 Förenklingsförslag 

4.3.1 Bakgrund till förenklingsförslag - internationell utblick 

Flertalet länder i Europa har kommit betydligt mycket längre i arbetet avseende modernise-
ring och förenkling av aktiebolagsrätten. Två länder som redan nu har utarbetade förslag är 
England och Danmark. Utredningen i England är stor och omfattande och berör flera olika 
områden inom aktiebolagsrätten. Vad gäller frågan om förenkling för de små bolagen tog 
utredningen i ett tidigt skede sikte på att förenkla det befintliga regelverket. En särskild 
grupp tillsattes för att enbart koncentrera sig på frågor rörande små och ägarledda bolag.138 
Initialt fokuserade denna grupp på att skapa ett regelverk som är okomplicerat, lättillgäng-
ligt, lättförståligt och framförallt anpassat efter de mindre bolagens behov. Vidare hade ut-
redningen också till uppgift att undersöka om det behövdes skapa en egen lag för de mind-
re bolagen.139 Efterhand som arbetet fortskred intensifierades tankarna kring förenklingarna 
särskilt rörande de ägarledda bolagen. Reglerna angående förfarandet kring de olika bolags-
organen diskuterades grundligt särskilt i frågan om det finns anledning att skilja på de olika 
bolagsorganen i ägarledda bolag.140 Tre olika modeller lades därefter fram som förslag på 

                                                 
135 Presentation av utredningen och dess uppdrag under hearing den 16 september 2008, Utredning om ett 
enklare aktiebolag (Ju 2007:15). 

136 Dir. 2007:132 Ett enklare aktiebolag, s. 10. 

137 Ibid. s. 10. 

138 Modern company law, For a competitive economy, The strategic framework, 1999, s. 141. 

139 Ibid. s. 5 och s. 56-57. 

140 Modern company law, For a competitive economy, Developing the framework, 2000, s. 10-11. 
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förenklingar. Förslagen skulle mycket väl kunna tänkas applicera på eller åtminstone inspi-
rera till förändringar avseende beslutsfattandeprocessen och styrningen även i Sverige.141 

Den pågående danska utredning som syftar till en modernisering av bolagsrätten belyser 
frågan om de idag existerande lagarna för publika respektive privata bolag ska slås ihop och 
utgöra en gemensam lag som såväl publika som privata bolag ska tillämpa. Fokus i utred-
ningen ligger på att modernisera, underlätta och skapa en flexibilitet som ger utrymme att 
agera under en lag som passar differentierade bolags individuella behov. Avseende lednings 
och beslutsfrågorna visar utredningen att det finns en stark önskan om att skapa en lag som 
ger bolag möjlighet att själva inrätta ett styrande organ som passar just deras specifika be-
hov eftersom det inte finns endast en riktig modell som passar alla bolag.142 Avseende reg-
lerna kring bolagsstämman ämnas dessa behållas men göras enklare och med färre form-
krav.143  

Den danska utredningen omfattar, liksom den engelska, alla områden av aktiebolagsrätten 
där regler om ledning, styrning, organisation och beslutsfattandemodeller är centrala delar. 
Förslaget till en ny lag ska presenteras i sin helhet under 2009, men redan nu finns ett utar-
betat lagförslag att tillgå.144 Det nedan diskuterade förslaget bör även det fungera som en 
källa för inspiration och nya tankegångar för den pågående svenska utredningen 

4.3.2 Modell 1 - enbart styrelse  

I modellen som benämns ”enbart styrelse” är idén att makten som normalt tillfaller aktie-
ägarna ska tillfalla medlemmarna av styrelsen. En förutsättning för denna modell är därför 
att personerna som ingår i styrelsen även är aktieägare. Modellen innebär att det i bolaget 
endast existerar ett beslutande organ. Vid beslutsfattande kommer rösterna fördelas pro-
portionerligt enligt innehavet av aktier i bolaget. Personerna i styrelsen kommer att ha de 
rättigheter, möjligheter och ansvar som styrelseledamöter och aktieägare har idag.145 

Modellen är bäst lämpad för bolag där samtliga aktieägare även är styrelseledamöter, mo-
dellen är dock inte ogenomförbar i bolag där relationen mellan ägande och ledning inte är 
totalt identisk. Kompanjoner som är aktieägare utan att vara styrelseledamöter blir i sam-
manhanget vilande kompanjoner och kan inte påverka bolaget i någon större utsträckning. 
Dock skulle de ha tillgång till sammanträdesprotokollen vilket ger en viss chans till påver-
kan av bolagets angelägenheter samt ökning av insyn från dagsläget eftersom styrelseproto-
koll inte är officiella handlingar.146  

Den största fördelen med denna modell är att det i bolaget endast finns ett organ som fat-
tar beslut. Bolagets aktörer skulle således slippa att hålla isär bolagsstämma och styrelse-
sammanträden vilket i sin tur skulle leda till en effektivare och snabbare process, ett mins-
kande av den administrativa bördan samt med största sannolikhet leda till att regleringen 

                                                 
141 Skog, Balans, 2006, s. 25. 

142 Betænkning 1498, 2008, s. 292-293. 
143 Ibid. s. 22-23 och s. 239-240. 

144Ibid. s. 15-17. 
 
145Modern company law, For a competetive economy, Developing the framework, 2000, s. 260-261. 

146 Ibid. s. 261. 
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blir enklare att förstå och följa. Många av de formkrav som åtföljer de olika beslutsfattan-
deprocesserna blir också effektivare samt enhetliga vilket kan bespara bolagen både tid och 
pengar. Nackdelen med denna modell är främst det faktum att de så kallade vilande kom-
panjoner lämnas relativt oskyddade. De har inte mycket att säga till om och riskerar att 
hamna i situationer som är ofördelaktiga utan att kunna göra något åt det. Lösningen på 
problemet föreslås vara att samtliga aktieägare ska ha rätten att närsomhelst kräva att bola-
get omvandlas till den ursprungliga modellen med två beslutsfattande organ. Problemet 
däri är att det förväntas bli en långdragen process och att det är först när någon aktieägare 
redan råkat illa ut som en omvandling sker och således är skadan redan skedd.147 

4.3.3 Modell 2 - styrelselös 

I denna modell fungerar bolaget utan styrelse, beslut som rör bolaget fattas istället av aktie-
ägarna på bolagsstämman. Även i denna modell kommer det således enbart finnas ett organ 
för beslutsfattande. Beslutsfattande kommer avgöras genom röstning bland aktieägarna där 
enkel majoritet tillämpas, dock med möjlighet att föreskriva att vissa beslut kräver högre 
majoritet för att bli giltigt. Kallelsen och bestämmelser härom som idag är relativt byråkra-
tiska skulle med den styrelselösa modellen förenklas och hela förfarandet anta en något mer 
informell karaktär och påminna om ett styrelsemöte. Aktieägarna tvingas således att utföra 
de uppgifter och besitta den viktiga företagskännedom som styrelseledamöter gör i den ak-
tuella modellen. Den styrelselösa modellen skulle medföra att ett opt-in system tillämpas, 
det vill säga att det måste ske ett aktivt val bland aktieägare att ange att man vill vara med 
och styra bolaget, annars lämnas de reglerna per automatik därhän. Ett opt-in system är här 
viktigt för att undvika att aktieägare åläggs uppgifter, ansvar och skyldigheter utan att besit-
ta tillräcklig kunskap och aktivt välja det.148  

Den största fördelen med denna modell liksom den första är att de mindre bolagen skulle 
slippa skilja på styrelse och stämma. Denna modell innebär dessutom, till skillnad från mo-
dellen som enbart har en styrelse, att skyddet för aktieägarna inte minskas. Nackdelen är 
naturligtvis att inte alla aktieägare klarar av eller besitter den kunskap som behövs för att 
driva ett bolag. Särskilt skulle detta kunna skapa problem när nya aktieägare kommer in i 
bolaget utan att ha klart för sig det extra ansvar som medföljer. Även i denna modell har 
alla aktieägare möjligheten att när som helst kräva att bolaget går tillbaka till ursprungsmo-
dellen med två beslutsfattande organ.149 

4.3.4 Modell 3 – separera bolagsstämma och styrelse 

Denna modell innebär att aktiebolagen ska hålla fast vid att särskilja på styrelse och stämma 
istället för att skapa ett organ för beslutsfattande. Fokus ska ligga på att förenkla och effek-
tivisera de förfaranden hos de två beslutsfattande organen som upplevs som särskilt by-
råkratiska, betungande och som är långt ifrån hur verkligheten ser ut i småbolagen. Förfa-
randen kring omröstning, beslutsfattande och formkrav avseende kallelse till bolagsstämma 
är exempel på områden där förfarandet kan förenklas och anpassas till småbolag. Ett för-
slag är att rösterna i styrelsen fördelas proportionerligt efter hur aktieägandet ser ut. På så 
sätt ges mer makt till de som även är ägare till bolaget och i många falla har ett stort per-

                                                 
147Modern company law, For a competitive rconomy, Developing the framework, 2000, s. 262-263. 

148 Ibid. s. 263. 

149 Ibid. s. 264. 
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sonligt intresse i bolagets utveckling. Den andra förenklingen avseende formaliteter kring 
kallelser till stämman som idag är onödigt byråkratisk, föreslås förenklas och genomföras 
på samma sätt som en kallelse till ett styrelsemöte. Detta skulle särskilt underlätta och fun-
gera i de bolag där samtliga aktieägare också är medlemmar av styrelsen.150 

Förslaget skulle med största sannolikhet underlätta och förenkla många områden men det 
bör uppmärksammas att det alltid finns risk för problem med mindre formaliteter. Ett sce-
nario där någon styrelseledamot kallar till bolagsstämma med bara några timmars förvar-
ning skulle riskera att ett beslut kan fattats som inte alla är med på eller överens om. Detta 
problem kan dock lösas genom att i bolagsordningen inta bestämmelser om att det krävs 
mer än enkel majoritet vid vissa typer av beslut.151 

4.3.5 Modell 4 – flexibel ledningsmodell 

Avseende organisation och därmed även beslutsfattandereglerna är det danska lagförslaget 
om kapitalselskaber konstruerat så att det finns en möjlighet för bolagets representanter att 
själv välja hur styrande och ledning i bolaget ska se ut. Valet för  privata bolag kan göras 
mellan att ha en ledningsstruktur där bolaget leds av en bestyrelse som ansvarar för de 
övergripande strategiska besluten i bolaget.152 Nämnda bestyrelse ska i sin tur tillsätta en di-
rektion som kan bestå av en eller flera personer som har som främsta uppgift att sköta bo-
lagets dagliga verksamhet. Direktionen kan bestå av såväl medlemmar av bolagets egen be-
styrelse eller personer som inte är medlemmar däri.153 Bolagens aktörer kan även välja att ha 
en ledningsstruktur som innebär att bolaget enbart leds av en direktion.154 Denna direktion 
har i detta fall att sköta allt som har med bolaget att göra, såväl de övergripande och strate-
giska beslut, som den dagliga driften av bolaget.155 Beträffande bolagsstämman i de mindre 
bolagen så måste en sådan finnas men kan ta en mera informell form, lagförslaget ger såle-
des utrymme att frångå krav och formaliteter som omger bolagsstämman. Stämmobesluten 
kan därav fattas genom diverse förenklade förfaranden, utan att för den sakens skull vara 
mindre giltiga.156  
 
De största fördelarna med den föreslagna danska lagen, som redan existerar för de privata 
bolagen i Danmark, är valbarheten. Här finns visserligen minimikrav på att en viss form av 
styrelse och beslutsfattandeorgan ska finnas, men det står bolagen fritt att välja det som 
passar deras verksamhet bäst. Ägarledda bolag kan på så sätt undkomma mycket av forma-
liteterna kring att ha bolagsorgan vars existens enbart finns på pappret. Förslaget innebär 
att ha en lag för samtliga aktiebolag, precis som fallet är i Sverige idag, problemen med en 
massiv regelmassa föreslås lösas genom att skapa en samling med riktlinjer och vägledning 

                                                 
150 Modern company law, For a competitive economy, Developing the framework, 2000, s. 264-266. 

151 Ibid. s. 267. 

152 2§, Udvalgets udkast til lovforslag, Betænkning 1498, 2008. 

153 111§, Udvalgets udkast til lovforslag, Betænkning 1498, 2008. 

154 111§, Udvalgets udkast til lovforslag, Betænkning 1498, 2008. 

155 2§, Udvalgets udkast til lovforslag, Betænkning 1498, 2008. 

156 Betænkning 1498, 2008, s. 290 ff. 
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för de mindre bolagen så att de regler som sannolikt är viktiga för merparten av dem görs 
lättillgängliga och lättförstådda.157 
 

                                                 
157 Betænkning 1498, 2008, s. 32. 
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5 Empiri 
Följande kapitel behandlar uppsatsens empiriska undersökning. Inledningsvis presenteras bolaget och dess 
respondent tillsammans med en kort bakgrundsbeskrivning av bolaget, sedan följer en sammanställning av 
intervjuerna med respektive respondent. Varje intervju avslutas med författarnas egna kommentarer och re-
flektioner i form av en analys vari förslag till förenklingsmodell som lämpar sig för bolagets ägar- och led-
ningsstruktur ges. Intervjufrågorna återfinns som bilaga.  

5.1 Bolag A 

5.1.1 Presentation av bolaget 

Typ av ägarlett bolag: Familjeägt bolag med externa styrelseledamöter. 

Antal aktieägare: Fem aktieägare. 

Aktieslag: Enbart A-aktier. 

Antal styrelseledamöter: Fem, varav två ledamöter är externa. Styrelsens ordförande är 
extern. 

VD: Ja. VD: n i Bolag A är även aktieägare och ordinarie styrelseledamot. 

Relationen mellan aktieägare och styrelse: Tre av ägarna är även styrelseledamöter, så-
ledes finns det en identitet mellan ägande och ledning i bolaget. 

Respondentens position: Aktieägare med tio procent av aktierna, ordinarie styrelseleda-
mot och VD. 

Antal anställda: 32 anställda. 

Omsättning: Cirka 32 miljoner kronor. 

Verksamhet: Tillverkning. 

Datum för intervju: 30:e oktober 2008. 
 
Bolaget köptes av respondentens familj år 1983 och fungerade fram till 1990 som ett dot-
terbolag till ett danskt bolag ägt av respondentens far. Respondenten blev utsedd att leda 
det svenska dotterbolaget i två år men har sedan bolagsstarten 1983 varit kvar i ledande be-
fattning i Bolag A. Respondenten uppger sig ha haft en strikt uppfostran i Danmark med 
utbildning i handelsmannaskap och fostran i sin fars bolag. Ett generationsskifte genom-
fördes i Bolag A år 1990 och i samband med generationsskiftet blev bolaget fristående från 
det tidigare moderbolaget. Bolaget är idag till 100 procent familjeägt (två makar och deras 
tre barn). Delar av familjen representeras även i bolagets ledning där de utgör tre av styrel-
sens fem ledamöter. Respondenten är dessutom bolagets VD. Övriga två styrelseledamöter 
är externa enligt uppsatsens definition och har således inget släktskap med ägarfamiljen. 
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5.1.2 Presentation av intervju 

5.1.2.1 Beslutsfattande 

Respondenten uppfattar sig själv i egenskap av VD som bolagets huvudsakliga beslutsfatta-
re i den mån att inga beslut fattas utan dennes godkännande. I viss mån krävs styrelsens 
godkännande och gränsen för beslut av enskild styrelseledamot motsvarar ett värde av 
50 000 kronor. Utöver denna gräns kan dock respondenten fatta beslut på egen hand om 
det är av brådskande karaktär för att sedan inhämta styrelsens godkännande.  

Respondenten upplever en enorm skillnad mellan bolagsstämman och styrelsen i bolaget, 
frågorna som behandlas i respektive organ sammanblandas ej och det uppstår inte heller 
någon förvirring kring de olika bolagsorganens kompetens. Respondenten märker tydliga 
skillnader avseende representationen i respektive bolagsorgan men även beträffande for-
men för sammankomsterna. Respondenten anger att bolagsstämman normalt hålls en gång 
per år och markerar ett avslut på ett verksamhetsår och starten på ett annat. På bolagets or-
dinarie bolagsstämma, förutsatt att allt löper på som det ska i bolaget, fattas inga betydelse-
fulla beslut. Respondenten uppger att stämmoprotokollet i princip kan upprättas före tid-
punkten för bolagsstämman eftersom stämmobesluten redan är avgjorda. Bolagsstämman 
följer den lagstadgade dagordningen, exempelvis godkänns bokslut samt att direktion och 
styrelse beviljas ansvarsfrihet. Respondenten är en förespråkare av den äldre generationens 
syn på bolagsstämma som en högtidlig ceremoni, till följd härav har stämma per capsulam 
aldrig genomförts i bolaget.   

Respondenten anser att diskrepansen mellan stämma och styrelse även tydliggörs genom 
att betydelsefulla och avgörande beslut fattas på styrelsesammanträden för att sedermera 
dokumenteras i styrelseprotokollet. Beslut av styrelsekaraktär i bolaget är investeringsfrå-
gor, personalförändringar, strategiska och branschionella beslut. Det är med anledning här-
av som respondenten uppfattar styrelsen som bolagets högst beslutande organ. Styrelse-
sammanträden hålls i genomsnitt fem till sex gånger per år. Antalet sammanträden och dess 
teman är fastlagda redan vid årets början, dock kan oförutsedda händelser kräva omstruk-
turering. Respondenten uppger att det alltid är styrelsen som kollektiv som fattar beslut, 
omröstning förekommer inte i bolaget, varken i stämma eller styrelse. Ordförandens ut-
slagsröst behöver således aldrig nyttjas för lika röstetal. Respondenten är av uppfattningen 
att förändring i styrelserepresentationen är den enda lösningen på oenighet i styrelsen. Sty-
relsen utses av stämman vilken representeras av respondenten med familj som således kon-
trollerar bolagets styrelse och i enlighet härmed kan tillse att de externa styrelseledamöterna 
har rätt värderingar. Om styrelseledamöterna är oense vid beslutsavgörande sker diskussion 
och överläggning i syfte att samtliga styrelsebeslut ska fattas kollektivt.   

Respondenten är skolad i ett familjeföretag vari det är tradition med externa personer i sty-
relsen. Respondenten anser att externa styrelseledamöter är livgivande och avgörande i fa-
miljeägda bolag. De tvingar bolaget att hålla planerade sammanträden och motverkar att 
styrelsen blir ”tandlös”. Respondenten ser många fördelar med förekomsten av externa 
personer i styrelsen vilka kan sammanfattas i tre punkter: 

• Externa ledamöter har en förmedlande roll och ser saker och ting ur ett annat per-
spektiv än den ägande familjen. 

• Det stora kontaktnätet och den vida erfarenheten som de externa ledamöterna be-
sitter kan utnyttjas. 
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• De externa ledamöterna fungerar som bollplank för respondenten i hans egenskap 
av bolagets VD, särskilt i frågor som inte bör diskuteras med familj eller anställda. 

Respondenten understryker det väsentliga i att de externa ledamöterna är värdefulla för bo-
laget och inte endast är styrelseledamöter för saken skull. 

De externa ledamöternas förekomst i bolaget förhindrar att impulsiva styrelsebeslut fattas 
och medverkar till att ett så kallat köksbordsmanagement undviks. Spontana möten där sty-
relsebeslut fattas informellt förekommer inte i Bolag A, däremot har ledamöterna en lö-
pande kontakt sinsemellan i syfte att upprätthålla insyn och känsla för bolaget. Det finns 
dock situationer som utesluter ett formellt styrelsesammanträde, exempelvis när snabba be-
slut måste fattas anses det orimligt att vänta tills nästa styrelsemöte. Istället kontaktar VD:n 
de externa ledamöterna och fattar beslut som sedan grundfästs vid efterföljande styrelse-
sammanträde. Det finns inga personer utöver aktieägarna och styrelseledamöterna som på-
verkar beslutsfattandet, det är dock inte sagt att bolagets aktörer inte kan påverkas och in-
spireras av omgivningen på ett mentalt plan. 

Respondenten uppger att ABL aldrig konsulteras för att kontrollera om ett beslut är lagligt 
eller för att söka vägledning, vid behov rådfrågas istället bolagets revisor. Respondenten 
framhåller dock vikten av att känna till regelverkets grunder för att kunna driva ett aktiebo-
lag. 

5.1.2.2 Förenklingar 

Beträffande källan för information om vad som enligt lag måste upprättas eller genomföras 
i ett aktiebolag används varken regelverket ABL, Bolagsverket eller informationssidor på 
internet. Respondenten uppges besitta grundkunskaperna för hur ett aktiebolag formellt 
ska skötas och har aldrig behövt konsultera en advokat. Respondenten anser inte att ABL 
utgör något hinder för att driva aktiebolag men är heller aldrig i kontakt med ABL, han ef-
terfrågar därför inte några direkta förenklingar i ABL. Respondenten tror dock att mindre 
ägarledda bolag kan gagnas av ett enklare regelverk med färre bestämmelser. I huvudsak 
framhåller respondenten att något slags regelverk måste finnas för att upprätthålla styrsel i 
bolagen samt att det är aktieägare och lednings skyldighet att kontrollera vad som gäller för 
drivande av ett aktiebolag. 

5.1.3 Analys av Bolag A 

I Bolag A tycks styrelsebeslut fattas kollektivt, avgörande röst i beslutsfattandet har dock 
bolagets VD tillika delägare. Vid oenighet eller lika röstetal är det således inte styrelseordfö-
randen som, sin formella utslagsröst till trots, har den slutgiltiga makten. Denna tillfaller en-
ligt författarnas uppfattning VD:n. Respondenten uppger att en situation med oeniga sty-
relseledamöter är ohållbar och att förändringar i styrelsen i sådant fall måste företas. Det är 
författarnas övertygelse att respondenten själv inte åsyftas i styrelseförändringarna, följakt-
ligen är det är respondenten i sin egenskap av VD som fattar beslut i Bolag A. I bolaget in-
kräktar VD:n på styrelsens kompetens avseende beslutsfattandet. ABL:s bestämmelser om 
styrelsens kompetens tycks inte existera i Bolag A. Respondenten ger ändock sken av att 
vilja ha en fungerande relation och kompetensfördelning mellan stämma, styrelse och VD. 
De externa ledamöter som finns i bolagets ledningen tycks vara införstådda med maktför-
delningen som förutsätts vara outtalad i bolaget. De nöjer sig med att fylla andra funktioner 
än att direkt påverka beslutsfattandet. Förfarandet bottnar med all säkerhet i att responden-
ten, till skillnad från de externa ledamöterna är aktieägare och därmed har ett personligt in-
tresse som de externa styrelseledamöterna saknar. 
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Styrelsesammansättningen med externa styrelseledamöter tycks ha till syfte att tvinga bort 
bolaget från ett köksbordsmanagement samt fungera som ett bollplank för respondenten 
som upplevs relativt ensam vid beslutsfattande i bolagets angelägenheter. Författarnas upp-
fattning är att styrelsebeslut som fattas i denna typ av styrelse ger större trygghet för bola-
gets intressenter och även aktieägare eftersom risken för ogenomtänkta beslut över en kaf-
ferast minimeras. Det framgår tydligt av intervjun att respondenten förespråkar ordning 
och struktur vilket uppnås just genom att inte uteslutande ha aktieägare i styrelsen.  

Bolagsstämma hålls en gång om året, alltid med samtliga aktieägare närvarande. Bolags-
stämma per capsulam har således aldrig aktualiserats. Stämman i Bolag A har trots sin for-
mella karaktär ingen egentlig makt vid beslutsfattandet. Det tycks inte finnas behov för be-
slutsfrågor som inte tidigare diskuterats. Eftersom respondenten, i sin roll som VD, i prin-
cip har den avgörande rösten när beslut fattas i bolagets är dennes roll överordnad bolags-
stämman. Det är således respondentens egenintresse och, enligt uppgift, VD-titel som ger 
honom makten att styra bolaget. Bolaget eftersträvar ordning och reda samt efterföljer 
ABL:s regler i den mån att lagöverträdelser ej sker, bestämmelserna om bolagsorganens rol-
ler och kompetensfördelning är dock satta ur spel till viss del. I bolaget har det istället ska-
pats en unikt beslutsfattandemönster till följd av att bolagets grundare, tillika styrelseleda-
mot och VD är den ende med kompetens att fatta beslut i många frågor. Det ska dock un-
derstrykas att frågorna tas upp i styrelsen för överläggning men respondentens linje följs 
även av övriga styrelseledamöter. Författarna får uppfattningen att respondentens uppväxt 
har präglats av faderns företagaranda och att den än idag lever kvar i Bolag A. Responden-
tens grundtanke om ledning av ett aktiebolag återspeglas i styrelsens sammansättning och 
det organiserade förfarande som gäller allt som sker i bolaget.  

Det finns i Bolag A inget direkt behov av en förenklad modell med exempelvis endast ett 
bolagsorgan. Bolaget håller hårt på den i ABL stadgade uppdelningen mellan stämma och 
styrelse trots att beslutsfattandet i organen inte genomförs helt i enlighet med lagen. Efter-
som bolaget har externa ledamöter i styrelsen tycks det vara av betydelse att det också finns 
ett forum där enbart aktieägare samlas för att diskutera samt fatta beslut som gynnar bola-
get och ägarkretsen utan extern inblandning. Stämman hålls alltid med aktieägarna närva-
rande, men kallelse och andra formaliteter gör att den är av något förenklad karaktär i en-
lighet med ett aktieägarmöte. För att underlätta och förenkla för Bolag A bör fokus läggas 
på att förenkla redan befintlig lagstiftning, särskilt bestämmelser avseende formaliteter 
kring kallelser till stämman som idag kan upplevas onödigt byråkratiska för bolag som Bo-
lag A. Ett förslag är att formell kallelse till stämma och styrelsesammanträde kan underlåtas 
eftersom mötena är planerade och resurser kan sparas. Det upplevs som viktigt för aktie-
ägarna i Bolag A att följa ordning och struktur, en separat lag för små privata bolag vore att 
föredra eftersom bolagets aktörer då skapas en möjlighet att själva kontrollera med regel-
verket om de handlar rätt. 

5.2 Bolag B 

5.2.1 Presentation av bolaget 

Typ av ägarlett bolag: Obesläktade bolagskompanjoner. 

Antal aktieägare: Två aktieägare. 

Aktieslag: Enbart A-aktier. 
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Antal styrelseledamöter: Två styrelseledamöter och en suppleant. 

VD: Ja. VD:n i Bolag B är även aktieägare och ordinarie styrelseledamot. 

Relationen mellan aktieägare och styrelse: Samtliga aktieägare är även styrelseledamö-
ter, således råder total identitet mellan ägande och ledning i bolaget. 

Respondentens position: Aktieägare med femtio procent av aktierna samt styrelseordfö-
rande. 

Antal anställda: Två anställda. 

Omsättning: Cirka två miljoner kronor. 

Verksamhet: Handel. 

Datum för intervju: 2:a november 2008. 

Bolaget bildades år 2005 av två bolagskompanjoner. Bolaget har tidigare drivits som enskild 
firma av VD:n för Bolag B men lades vilande under några år på grund av utbrändhet. När 
bolaget startas år 2005 är det i form av aktiebolag där kompanjonerna äger lika andelar. Bo-
lagets aktieägare motsvarar även styrelsesammansättningen, det finns således inga externa 
styrelseledamöter. 

5.2.2 Presentation av intervju 

5.2.2.1 Beslutsfattande 

Respondenten upplever att det finns ett delat ansvar beträffande beslutsfattande i Bolag B 
där båda rösterna väger lika tungt när beslut av större karaktär ska fattas, det finns dock en 
uppdelning i olika ansvarsområden. Respondenten handhar bolagets inköp och försäljning, 
därmed är det respondenten, inte VD:n som binder bolaget i förhållande till leverantörer 
och kunder. I VD:ns ansvarsområde ingår att sköta administrativa sysslor. Trots ansvars-
uppdelning i Bolag B fattas alltid ett större beslut i samförståelse mellan delägarna som så-
ledes är överens om alla beslut som fattas i bolaget. Mindre beslut inom respektive deläga-
res ansvarsområde kan normalt fattas utan kompanjonens vetskap eller godkännande. Nå-
gon ekonomisk gräns för sådana beslut är inte bestämd utan avgörs med känsla för vad 
som faller inom respektive kompanjons ansvarsområde samt kännedom om vilka beslut 
den andra kompanjonen utan tvekan förväntas godkänna. Respondenten uppger att aktie-
ägarna sällan är oense i en fråga men när skiljaktigheter uppstått har det under bolagets be-
gynnelseår varit VD:n som haft den avgörande rösten, inte i egenskap av VD utan främst 
på grund av dennes tidigare branscherfarenhet. Allt eftersom respondenten blivit bekväm i 
rollen som aktieägare är det vid beslutsfattande omöjligt att avgöra vem som har det sista 
ordet, det upplevs av respondenten som ett totalt delat ansvar. Respondenten understryker 
dock att beslutsfattandet alltid sker i samförstånd efter att respektive vilja har motiverats 
om beslutet i fråga och således har kompanjonerna övertygats i samma riktning. Om kom-
panjonerna inte är överens löser de problemet eller frågan så att båda blir nöjda med beslu-
tet, alternativt skjuter upp beslutsavgörandet till dess utfall och framtid är lättare att utstaka. 
Det är respondentens uppfattning att båda parterna måste känna sig delaktiga i besluten 
och att en oförståelse för eller missnöjsamhet med beslutsfattandet är ohållbar i längden. 
Hon är övertygad om att kompanjonerna kommer splittras om det ömsesidiga godkännan-
det av besluten i bolaget inte längre fungerar. Det delade ansvaret avseende beslutsfattande 
anser respondenten följa av det delade ägandet och den jämnt fördelade arbetsbördan i det 
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dagliga arbetet. Respondenten anser att en avgörande röst sannolikt existerat i många be-
slutsfrågor om en kompanjon utfört fler arbetstimmar i bolaget än den andra eller om nå-
gon varit majoritetsägare. Respondenten medger att det finns personer utanför ägarkretsen 
som har stor inverkan på beslutsfattandet men de består uteslutande av bolagets kunder 
och intressenter samt bolagets revisor. Det finns således ingen med familjeband till ägar-
kretsen som kan pressa fram ett visst beslut eller inverka på utgången av ett beslut. 

Respondenten upplever ingen större skillnad på styrelse och stämma i den bemärkelsen att 
de inblandade på styrelsesammanträdet är desamma som på stämman. Den enda skillnaden 
avspeglas i de frågor som tas upp och de handlingar som upprättas på respektive möte. Bo-
lagsstämma har i bolagets relativt korta historia endast hållits en gång per år, detsamma 
gäller formella styrelsesammanträden vilka normalt sammanfaller med stämman. Stämmo- 
och styrelseprotokoll upprättas en gång per år i samband med respektive möte. Bolags-
stämman behandlar hur det gått för bolaget samt vart aktieägarna vill nå tills nästa bolags-
stämma hålls och representerar avstämning från föregående år samt framtidsplaner. Antal 
styrelsemöten och frågor som ska behandlas är inte förutbestämt utan sker impulsmässigt 
när det krävs. Den handelsverksamhet som Bolag B bedriver är av en beskaffenhet som 
kräver att de senaste trenderna inom branschen efterföljs, därmed anser respondenten att 
styrelsesammanträden och beslutsfattande inte kan schemaläggas. Hon efterfrågar inte hel-
ler planerade styrelsesammanträden eftersom styrelseledamöterna i egenskap av kompanjo-
ner träffas löpande. Respondenten kan inte precisera antalet möten vid sidan av det formel-
la styrelsesammanträdet som kan anses vara styrelsesammanträden. Hon anger att styrelse-
ledamöterna träffas ungefärligen en gång i veckan för att diskutera och fatta beslut av avgö-
rande karaktär, detta sker normalt på arbetsplatsen men vissa beslut fattas även över lun-
cher och per telefon. Alla spörsmål dokumenteras dock inte i det årligen upprättade styrel-
seprotokollet utan här redovisas de största förändringar som skett under året. Responden-
ten förutsätter oerhörda skillnader i styrelsearbetet om fler, alternativt externa styrelseleda-
möter vore inblandade, till exempel skulle det krävas mer struktur och planering. Det är 
dock inte något som aktieägarna efterfrågar eftersom styrelsesammansättningen i dagsläget 
tillfredsställer det snabba beslutsförfarandet som ofta fordras i Bolag B. Fler styrelseleda-
möter skulle även innebära mer jobb för kompanjonerna som anser att bolagets storlek inte 
kräver fler styrelseledamöter. Att Bolag B har identitet mellan ägande och ledning motive-
ras av att bolagets aktieägare själva vill utöva bestämmandet över bolaget till fullo och ut-
trycker att fler personer inblandade skulle försvåra och sakta ner processen. 

Respondenten medger att styrelseordförandeposten och VD-titeln som är uppdelade del-
ägarna emellan endast gjorts för att lagen kräver dem och deras roller praktiseras inte i la-
gens mening. Det dagliga arbetet och den löpande förvaltningen sköts visserligen av VD:n i 
bolaget men det avgörande är dennes erfarenhet av att driva bolag inte VD-titeln. VD:n, 
tillika delägaren, underrättar dock respondenten, den andra delägaren, kontinuerligt om allt 
som sker i bolaget. Visserligen utförs vissa styrelseuppdrag såsom budgetering av VD:n 
men alla frågor och beslut godkänns i slutändan på ett eller annat sätt av båda styrelseleda-
möterna. Respondenten har med bakgrund i det uttalade kravet på överenskommelse i be-
slutsfattande i bolaget aldrig utnyttjat den lagstadgade utslagsrösten hon i egenskap av sty-
relseordförande besitter. Respondenten menar att det i Bolag B inte finns något egentligt 
behov av posterna VD och styrelseordförande eftersom delägarna är relativt samordnade i 
beslutsfattandet och att bådas röster väger lika tungt. Den enda uppdelning som anses 
nödvändig i Bolag B är den ansvarsfördelning som finns. Respondenten har aldrig varit i 
kontakt med ABL i samband med eller inför avgörandet i ett beslut, istället är det revisorn 
eller andra kontakter och nätverk som konsulteras. 
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5.2.2.2 Förenklingar 

Båda aktieägarna har initialt drivit varsin enskild firma och har viss grundkunskap också om 
bolagsformen aktiebolag. Information hämtas dock aldrig från ABL utan vid behov kon-
taktas Bolagsverket. Respondenten anser sig inte ha någon uppfattning om ABL som var-
ken belastande eller underlättande för drivande av aktiebolag. Dock förmodar responden-
ten att denna uppfattning fötts på grund av att hon aldrig getts tillfälle att bekanta sig närm-
re med regelverket. Respondenten menar att om lagen hade varit enkel att förstå och att 
följa så hade den troligtvis använts på ett vägledande vis vid bolagsbildning och andra bo-
lagsaktuella förfaranden och förutsätter att en avsaknad av detta beror på att lagen är by-
råkratisk och kräver företagsfrämjande organisationer av olika slag. I övrigt anser respon-
denten inte att förenklingar behövs eftersom det under tiden som aktieägare och styrelsele-
damot inte uppstått några försvårande moment som behöver förenklas. På frågan om det 
skulle underlätta med en separat lag för små bolag är det spontana svaret från respondenten 
att det skulle bidra till att företagaren känner sig närmare lagen och eventuellt kan utesluta 
vissa konsulteringar. 

5.2.3 Analys av Bolag B 

I Bolag B är det till synes en genomgående delad makt vid beslutsfattandet. Denna åter-
speglas av det delade ägandet och arbetsfördelningen kompanjonerna emellan snarare än 
genom VD-sysslan och styrelseansvaret. Det förefaller som att tillfälligheter avgör att VD:n 
sköter den löpande förvaltningen då avsikten bakom fördelningen av posterna initialt var 
att aktieägarna skulle ha lika makt i beslutsfattande. Denna intention har dock förlorat sitt 
ändamål då VD-ansvaret medför avgörande i vissa beslutsfrågor medan styrelseordföran-
deposten inte för med sig något enskilt ansvar i bolaget. Att ordförandens utslagsröst inte 
aktualiseras innebär dock inte att respondentens inverkan på beslut i bolaget avtar eftersom 
denne på egen hand avgör vissa frågor inom sitt ansvarsområde. Typen av detta ansvars-
område medför att omfattningen av respondentens beslutsfattande är del av den dagliga 
verksamheten och till viss del även den löpande förvaltningen vilket i praktiken innebär att 
VD-sysslan är delad. Befattningarna styrelseordförande och VD följer endast av det lag-
stadgade kravet på posterna. Dess förekomst har dokumenterats vid bolagsstarten för att 
sedan sakna materiell mening. Beslutsfattandet har istället till stor del reflekterats av den 
ansvarsuppdelning som finns i bolaget och författarna får uppfattningen att beslutfattandet 
i bolaget styrs av denna snarare än bolagsorganens kompetensfördelning. Innebörden blir 
att ABL:s regler om respektive organs kompetens slås ur spel till fördel för aktieägarnas 
egna metoder för beslutsfattande. 

I bolaget råder total avsaknad av formella styrelsesammanträden. Bolagsstämma och styrel-
sesammanträde påstås genomföras samtidigt vilket både antyder att uppfattningen om vad 
som utgör ett styrelsebeslut samt vad som konstituerar en bolagsstämma är fel. De im-
pulsmässiga möten som respondenten vid förfrågan medger är av styrelsekaraktär är enligt 
författarnas åsikt forum för de materiellt viktiga styrelsebesluten. Det är häri ledningen av 
bolaget sker samt beslutsföring av operativ och strategisk art. Respondentens något felakti-
ga uppfattning att det i bolaget endast förekommer ett årligt sammanträde för bolagets led-
nig som dessutom sammanfaller med bolagsstämma kan vid en snäv tolkning förstås som 
att denne är av uppfattningen att bolaget styrs av kompanjonerna i egenskap av aktieägare 
och att bolagsstämma därför är den verkliga sammankomsten för bolagets ledning. Re-
spondenten tycks inte inse att kompanjonernas veckomöten är forumet för utövande av 
bolagets ledning. Respondenten uppger att bolagsstämma hålls årligen och är inte medve-
ten om att det i realiteten är ett förenklat förfarande av bolagsstämma. Innebörden av 
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stämman som sådan är oförändrad eftersom erforderliga dokument och protokoll upprät-
tas, dock visar det på ytterligare en bolagsrättslig missuppfattning. Att stämmo- och styrel-
seprotokoll upprättas samtidigt indikerar även att det sker en sammanblandning av bolags-
organen. Författarna tolkar vid en samlad bedömning av intervjun att aktieägarnas vecko-
möten, där materiellt viktiga beslut fattas, ses som en bisak i Bolag B. Uppfattningen är 
istället att bolagets beslutsfattande i frågor av såväl stämmo-, styrelse- och VD-karaktär av-
görs av bolagets aktieägare löpande. Det är vid en samlad bedömning aktieägandet som av-
gör vem som fattar beslut i bolaget.  

Respondentens kunskap om regelverket ABL är mycket begränsad eller direkt obefintlig, 
denne är inte medveten om att många beslut har direkt anknytning till ABL. Okunskapen 
speglas i vissa direkta missförstånd och respondentens knappa uppfattning om vilka för-
enklingar som skulle kunna tänkas åstadkommas. Därmed är det inte sagt att respondenten 
inte efterfrågar förenklingar utan tycks anse att regelverket bör läggas på en lämplig nivå för 
bolagsledningen att själva konsultera lagen.  

Aktieägandet i Bolag B är det som är av avgörande betydelse vid beslutsfattandet. Titlar 
som styrelseordförande och VD fyller ingen verklig funktion, därmed är en konstruktion i 
likhet med den engelska styrelselösa modellen att föredra i Bolag B. Bolaget skulle på så vis 
endast ha ett beslutsfattandeorgan som erhåller sin rätt att fatta beslut genom aktieägandet. 
Då endast de två aktieägarna är verksamma i bolaget finns det inget behov av annat bo-
lagsorgan som skulle kunna inkludera andra verksamma personer i bolaget. Bolagsstämman 
blir således det organ som styr och kontrollerar allt i bolaget, från det övergripande besluts-
fattandet till skötsel av den dagliga driften i bolaget. 

5.3 Bolag C 

5.3.1 Presentation av bolaget 

Typ av ägarlett bolag: Familjeägt bolag. 

Antal aktieägare: Fyra. 

Aktieslag: Enbart A-aktier. 

Antal styrelseledamöter: Tre ordinarie och en suppleant, ingen av ledamöterna är externa. 

VD: Ja. VD: n i Bolag C är även aktieägare och styrelsens ordförande. 

Relationen mellan aktieägare och styrelse: Tre av ägarna sitter som ordinarie ledamöter 
i styrelsen, styrelsens suppleant är också ägare, således finns det en total identitet mellan 
ägande och ledning i bolaget. 

Respondentens position: Aktieägare med 24 procent av aktierna, ordinarie styrelseleda-
mot och produktionsansvarig. 

Antal anställda: 24 anställda. 

Omsättning: Cirka 55 miljoner kronor. 

Verksamhet: Handel och tillverkning. 

Datum för intervju: 20:e oktober 2008. 
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Bolaget startades gemensamt av respondentens familj 1992. Bolaget startade i en mycket li-
ten skala och har sedan växt och utvecklats kontinuerligt för varje år. Bolaget anställde sin 
första person utanför familjen 1995, idag uppgår antalet anställda till 24. Bolaget är sedan 
starten till 100 procent familjeägt (två makar och två av deras barn). Makarna äger tillsam-
mans 52 procent av aktierna och barnen vardera 24 procent, således innehar föräldrarna 
majoritet i bolaget. Familjen representeras även i bolagets ledning där de innehar samtliga 
poster i styrelsen. Styrelsens ordförande är majoritetsägare tillsammans med sin fru och 
fungerar också som bolagets VD. 

5.3.2 Presentation av intervjun 

5.3.2.1 Beslutsfattande 

Bolagets huvudsakliga beslutsfattare uppfattas av respondenten vara han själv tillsammans 
med sin bror som båda är aktieägare såväl som styrelseledamöter. Respondenten anger att 
det inte är i egenskap av varken aktieägare eller styrelseledamot som rollen som huvudsaklig 
beslutsfattare följer utan av att de har bäst kunskap om familjebolaget samt att de är mest 
verksamma i bolaget. Respondenten är ansvarig för produktionen och hans broder för bo-
lagets tekniska angelägenheter, tillsammans har de den överlägset bästa insynen i bolaget 
samt vetskapen om vad som krävs för att driva bolaget framåt. VD:n och styrelsens ordfö-
rande har inte de avgörande rösterna i stämma och styrelse utan råder över en mer över-
blickande funktion. Respondenten uppger att VD:n ser saker och ting ur ett annat perspek-
tiv och ger förslag på lösningar ur andra infallsvinklar som respondenten och hans bror inte 
alltid ser när de arbetar i den dagliga verksamheten. Beslut kan fattas utan VD:ns vetskap 
men normalt förs en dialog kring mer omfattande och investeringskrävande beslut. Frågor 
beträffande maskininköp och andra liknande investeringsbeslut kan fattas utan VD:ns vet-
skap och godkännande men han underrättas alltid förr eller senare. Det finns således inga 
beslutsfrågor som nödvändigtvis måste gå genom VD:n men det förs en kontinuerlig dialog 
inom bolaget och dess befattningshavare i ett underrättande syfte. I bolagets tidigare år var 
VD:ns roll mer tydlig och den nuvarande fördelningen har formats av att den äldre genera-
tionen i bolaget har valt att trappa ner, således har både mor och fars roller i familjeföreta-
get till stor del ersatts av ett ökat ansvar för respondenten och hans bror. Således har den 
löpande förvaltningen med tiden kommit att förskjutas från VD:n till de båda bröderna 
utan att VD-titeln förflyttats från dess innehavare. 

Respondenten ser ingen större skillnad på bolagsstämma och styrelsesammanträde efter-
som samma personer är representerade i respektive organ, enda skillnaden uppges vara att 
respondentens mor inte närvarar vid samtliga styrelsemöten eftersom hon är suppleant. 
Fora för beslutsfattande i bolaget är av olika karaktär och sammansättning. Respondenten 
uppger att det förekommer tre olika sammankomster där viktiga beslut fattas; ägarmöten, 
ledningsgruppsmöte samt ledningsgruppens genomgång.  

• På ägarmöten, som inte är särskilt formella enligt respondenten, deltar som namnet 
antyder endast ägarkretsen och frågor behandlas som inte bör delges andra. Revi-
sorn deltar även på ägarmöten i viss mån. Ärenden som återkommer på ägarmötena 
som hålls kvartalsvis är frågor om framtiden, produktutveckling, personalfrågor, 
byggnationer och investeringsfrågor. 

• På ledningsgruppsmöte deltar samtliga styrelseledamöter samt produktionschef och 
bolagets enda säljare. Att personer utöver styrelsen närvarar på detta sammanträde 
motiveras av deras betydelse för bolaget och dess funktion. Säljaren är väsentlig för 
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bolagets försäljning och dennes input är betydelsefull för bolaget och dess utveck-
ling. På samma sätt är produktionschefens närvaro viktig eftersom han kan nyttja 
informationen som säljaren har samt behöver insyn i bolaget. Respondenten med-
ger att många viktiga beslut som rör bolagets verksamhet fattas på ledningsgrupps-
mötet som normalt hålls varannan månad. Frågor som är av central betydelse är re-
klamationer, kundnöjdhet, input från bolaget kunder samt lokalisering av nya kun-
der. 

• Ledningsgruppens genomgång är ett sammanträde som hålls två gånger om året i 
enlighet med det kvalitetssystem som Bolag C arbetar med, British Retail Consorti-
um158. Skillnaden mot ett ledningsgruppsmöte är att sammanträdet tränger lite dju-
pare, tar upp några extra punkter och är lite mer statistiskt inriktat. Sammanträdena 
sammanfaller med ledningsgruppsmötena men är vid dessa tillfällen lite med omfat-
tande beträffande tid och innehållspunkter.  

Eftersom Bolag C är ett familjebolag förekommer det att bolagets angelägenheter diskute-
ras vid familjemiddagar och dylikt även om familjen försöker undvika det. Det händer även 
att familjemedlemmar möts i korridorer och på kontor där beslut fattas utan samtliga sty-
relsemedlemmars närvaro. Det rör sig då oftast om beslut av mindre omfattning och tyngd 
men kan även behandla beslut av tyngre karaktär. Beslut som fattas utanför sammanträden 
sätts dock på pränt på efterföljande möte i syfte att upprätthålla ordning och struktur i be-
slut av viktigare karaktär men även frågor av mindre omfattning noteras, dels för besluten 
inte ska försummas och dels för att de ska dokumenteras. 

Medverkande i beslutsfattande i bolagets angelägenheter är nästintill alltid de fyra aktie-
ägarna. Det ska dock inte uteslutas att beslutsfattarna i vissa fall kan påverkas av sitt nät-
verk och vänner vars bolag är i liknande situationer. Bolagets medlemskap i Styrelseakade-
mien (Styrelseakademien är en ideell förening som för ett bättre styrelsearbete i svenska fö-
retag)

159 har även bidragit till ett vidgat nätverk. Respondenten ser positivt på medlemskapet 
eftersom det ger bolagsledningen möjlighet att bolla idéer med, för bolaget, oberoende, 
framgångsrika företagare. Andra aktörer som till stor del påverkar beslutsfattandet är kun-
der och intressenter som respondenten anser vara oerhört viktiga för bolagets fortlevnad 
och utveckling och som bolaget i den mån det är möjligt tillmötesgår.  

I frågor där styrelseledamöterna är oense sker det en kompromiss eller en senareläggning 
av beslutet i fråga för att ledamöterna i möjligaste mån ska vara tillfreds med beslutets ut-
gång. I vissa fall kan mindre justeringar eller åtgärder i beslutets riktning företas innan det 
avgörande beslutet fälls. Styrelseordförandens utslagsröst har aldrig tillämpats i Bolag C.  

Styrelsens sammansättning grundas dels på att aktieägarna även arbetar i bolaget och där-
med ska utöva ledningen av bolaget samt dels på att det i bolaget ska kunna fattas snabba 
beslut som inte ger utrymme för flertalet led i beslutsfattandet. Trots att den nuvarande sty-
relsesammansättningen fungerar utmärkt för bolaget kan respondenten i framtiden ana fö-
rekomsten av externa styrelseledamöter eftersom de kan se bolagets angelägenheter med 
nya ögon samt agera bollplank. Respondenten är övertygad om att Bolag C på sikt kommer 
att ta in externa styrelseledamöter för att möta tomrummet efter hans föräldrars frånträde 

                                                 
158 British Retail Consortium (BRC) utfärdar detaljstyrda riktlinjer för produkter och tillser att producenten 
följer vissa system i syfte att tillverka kvalitetsprodukter. Riktlinjerna omfattar bland annat lokaler, personal, 
hygien m.m. 

159 Styrelseakademins hemsida, www.styrelseakademien.se/web/page.aspx, tillgänglig 2008-12-22, 15:30. 
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från styrelsen. I nuläget nyttjas Styrelseakademien, revisorn samt bankkontakter som boll-
plank. 

Bolagsstämman hålls normalt i samband med ett sammanträde av annat slag, företrädelse-
vis ägarmöte men det förekommer även att bolagsstämma per capsulam genomförs. Bo-
lagsstämma upplevs av respondenten till viss del som påtvingad, något som endast ska 
genomföras i enlighet med lag. Det läggs därför ingen större vikt vid protokollföring på 
stämma utan prioriteringen ligger på övriga sammanträden. De frågor som ska behandlas i 
ett stämmoprotokoll tas upp och sedan är saken ur världen till nästa år. 

5.3.2.2 Förenklingar 

Bolag C konsulterar revisorn vid vägledning i bolagsfrågor och har sällan eller aldrig varit i 
kontakt med vare sig ABL, Bolagsverket eller företagsfrämjande organisationer. Respon-
denten har ingen uppfattning om ABL och kan inte uttala sig om dess komplexitet eller 
omfattning. Respondenten upplever dock att en reglering med bestämmelser anpassade för 
små ägarledda bolag vore att föredra framför den nuvarande regleringen eftersom vägled-
ning vid bolagsutövande kan behövas men lagtext inte nyttjas som guidning. Respondenten 
anser att det är lämpligt med uppdelning av ägande och ledning även om de sammanfaller i 
Bolag C. Anledningen är att en separering skulle ge mer struktur i bolaget. Respondenten 
ser hellre att det finns regler att följa, även om kunskapen om regelverket brister, för upp-
rätthållande av ordning och struktur i bolaget samt för att ha något att arbeta mot. 

5.3.3 Analys av Bolag C 

Bolag C framstår för författarna som ett typexempel på ett familjeföretag som har relativt 
få regler och formaliteter i enlighet med ABL beträffande beslutsfattande och bolagsorgan. 
När Bolag C startades ansågs formella beslutsförfaranden komplicerade och onödiga efter-
som bolagets aktörer bestod av familjen. Då bolaget fortfarande ägs och leds av samma 
ägarkrets lever denna mentalitet kvar.  

Respondenten tycks ha svårt att skilja på bolagsorganen och ser liten eller ingen skillnad på 
bolagsstämma och styrelse. Bolagsorganens kompetensfördelning spelar därför ingen roll 
vid beslutsfattandet. Bolag C drivs intimt och familjärt med oskrivna regler. ABL:s be-
stämmelser tycks inte sammankopplas med verkligheten i Bolag C, istället har beslutsfat-
tandet anpassats för bolaget. I bolaget finns således tre egenkomponerade beslutsfattande-
fora; ägarmöten, ledningsgruppsmöten och ledningens genomgång. Samtliga sammanträden 
kan sägas ha innebörden av ett styrelsesammanträde. Bolag C:s sammankomster följer dock 
inte ABL:s krav för styrelsesammanträde. Förfarandet med informella egenkomponerade 
former för beslutsfattande innebär inte att besluten som fattas blir ogiltiga eftersom styrel-
seledamöterna är överens om de alternativa formerna för sammanträde och även besluten 
som fattas.   

Intrycket från intervjun är att Bolag C vid starten bestämde sig för en bolagsstruktur som 
visat sig vara framgångsrik. Det tycks inte finnas behov av den struktur och formalitet av-
seende beslutsfattande som ABL ger uttryck för. Kompetensfördelning lämnas därför utan 
hänseende i Bolag C. Det är därmed inte sagt att bolaget inte behöver reglering att rätta sig 
efter, respondenten upplevdes i viss mån förespråka fördelarna med att ha bestämmelser 
och checklistor att följa. Respondenten efterfrågar någon form av vägledning som inte krä-
ver juridiska kunskaper och anger att ABL känns övermäktig. Ägarledda familjebolag så-
som Bolag C tycks finna egna lösningar och former för beslutsfattande specialanpassade ef-
ter verksamheten men ett unisont regelverk vore att föredra. Med bakgrund i att bolaget 
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besitter mycket knapphändig kunskap om ABL upplevs lagens krav byråkratiska och många 
förfaranden upplevs som onödigt pappersarbete. Respondenten ser inga direkta fördelar 
med en gemensam reglering för privata och publika bolag utan ser dagens ABL som förvir-
rande och påfrestande. ABL:s regelverk ligger långt ifrån hur bolagets verksamhet sköts 
och hur verkligheten ser ut vilket medför en svårighet för respondenten att inhämta väg-
ledning härifrån. 

Respondenten nämner ett produkt- och processkvalitetssystem som bolaget använder sig 
av i sin verksamhet. Systemet är under utveckling och blir alltmer omfattande, inom en 
överskådlig framtid kommer systemet också ställa krav på bolagsledningen. Det vill säga 
krav på struktur och ordning för hur styrningen i bolaget ser ut, inte enbart produktionen. 
Kvalitetssystemet har fördelen att det är anpassat för bolagets behov samt välförankrat i 
bolagets dagliga verksamhet. Om systemet kommer att införa kontrollkrav för styrmoment 
och bolagsledning kan systemet verka vägledande för Bolag C som i dagsläget på grund av 
bristande kunskap arbetar under relativt ostrukturerade former åtminstone om man ser till 
den struktur som uppställs i ABL. Att använda sig av ett kontrollsystem anpassat för bola-
gets verksamhet och struktur tilltalar respondenten. Han efterfrågar regler, checklistor och 
kontroll, gärna anpassade för bolagens behov i syfte att fylla en verklig funktion. Bolag C 
som inte använder sig av ABL blir till stor del ett bolag som styrs oreglerat enligt lagens be-
stämmelser eftersom beslut fattas i alternativa forum utan ABL:s struktur och formalitet. 
Det skulle hjälpa bolaget samt dess kunder och intressenter att ha något lagstadgat att falla 
tillbaka på, det skulle skapa trygghet. 

En modell med inspiration från det danska lagförslaget skulle sannolikt underlätta för Bo-
lag C vid beslutsfattande. Upplägget skulle kunna liknas vid att ha en direktion som består 
av betydelsefulla personer för bolaget. Branscherfarna kompetenta personer kan påverka 
beslut i bolaget i lika hög grad som aktieägare, exempelvis produktionschef, försäljnings-
chef och marknadschef. Den administrativa bördan och formaliteter som enbart existerar 
på pappret kan således minimeras eller undvikas i syfte att utnyttja potentialen i bolaget till 
fullo. Aktieägarna i Bolag C kan ges möjligheten att välja en direktionssammansättning som 
passar bolaget och därmed upplevs som specialanpassad för verksamheten. Eftersom re-
spondenten starkt förespråkar kvalitetssystemet som är anpassat efter bolagets verksamhet 
förväntas denna lösning gagna Bolag C. Den danska modellen innebär även en möjlighet 
att göra bolagsstämman enklare, utan regleringar och formaliteter. Bolagets betydelsefulla 
beslut skulle fattas vid direktionssammanträden. Ett sådant förfarande skulle inte innebära 
några egentliga förändringar i jämförelse med hur verkligheten för bolaget ser ut idag. Bo-
lagets nuvarande beslutsförfaranden kan fortskrida, med skillnaden att de agerar efter ett 
regelverk istället för ett kvalitetssystem vilket inger trygghet. 

5.4 Bolag D 

5.4.1 Presentation av bolaget 

Typ av ägarlett bolag: Familjeägt bolag. 

Antal aktieägare: Fem. 

Aktieslag: Enbart A-aktier. 

Antal styrelseledamöter: Fem, samtliga styrelseledamöter är också aktieägare och med-
lemmar av samma familj. 
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VD: Ja. VD: n i Bolag D är även aktieägare och ordinarie styrelseledamot. 

Relationen mellan aktieägare och styrelse: Samtliga av ägarna är även styrelseledamöter, 
således finns det en total identitet mellan ägande och ledning i bolaget. 

Respondentens position: Aktieägare med 25 procent av aktierna, ordinarie styrelseleda-
mot och styrelsens ordförande. 

Antal anställda: 20 anställda. 

Omsättning: Cirka 12 miljoner kronor. 

Verksamhet: Tjänst. 

Datum för intervju: 20:e november 2008. 

Bolaget startades av respondentens familj år 1983 och drevs som ett handelsbolag fram till 
1989 när bolaget omvandlades till ett aktiebolag. Bolaget har sedan dess genomgått många 
förändringar, såsom byte av firma, inriktning av verksamhet och skifte i ägarkretsen. Bola-
gets nuvarande utseende, inriktning och styrning har varit densamma sedan 2005. Bolaget 
ägs och leds idag av tre syskon, deras mor samt en i familjen ingift person, således är bola-
get till hundra procent familjeägt. Aktierna är fördelade så att tre delägare innehar 25 pro-
cent var, det gifta paret innehar 12,5 procent vardera. Styrelsen består uteslutande av bola-
gets ägare.  

5.4.2 Presentation av intervjun 

5.4.2.1 Beslutsfattande 

Respondenten anger att bolagsstämman har det absolut sista ordet i större beslutsfrågor. 
Det föreligger således inte att enskild styrelseledamot eller aktieägare i egenskap av sin be-
fattning utövar en övergripande makt i beslutsfattandet. Alla beslut fattas i realiteten enhäl-
ligt efter att besluten ifråga har genomgått en diskussion och aktörerna är nöjda med utfal-
let. Styrelseordförandens utslagsröst har således aldrig kommit till användning. Vid oenig-
het sker istället ett åsiktsutbyte och kompromiss eller att beslutet skjuts upp. Vissa beslut 
kan dock komma att fattas av enskild ledamot men beslutsnivå inskränks av en muntligen 
uttalad ekonomisk gräns på tiotusen kronor.  

Skillnaderna mellan ett styrelsesammanträde och en bolagsstämma gestaltar sig i beslutsfrå-
gornas karaktär samt formen för sammanträdet. På ett styrelsesammanträde är frågorna av 
mer operativ och strategisk karaktär medan stämman rakt av behandlar ägarfrågor. Skillna-
den avseende formen för mötet anses vara att styrelsesammanträden alltid hålls i fysisk 
form och stämma vanligen hålls per capsulam. Anledning till att flertalet bolagsstämmor i 
bolaget hålls per capsulam är att familjen träffas dagligen och diskuterar frågor som inför 
bolagsstämman anses vara utredda och därmed kan godkännas direkt. Bolagsstämman an-
vänds inte som ett diskussionsforum utan frågorna är redan innan stämman genomdiskute-
rade så att besluten som fattas här endast är en formell historia. Det sker ingen formell kal-
lelse till bolagsstämma i bolaget. Respondenten menar att detta förhållningssätter beror av 
att familjen representerar bolagsstämman och stämman hålls när det erfordras. Utöver den 
årliga stämman har extra bolagsstämma i hållits tre till fyra gånger beroende på att bolaget 
har bytt firma och verksamhetsinriktning ett par gånger. Det är då endast formella beslut 
som fattas för ändring av bolagsordning.  
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Styrelsens sammansättning och ledamöternas poster har inget samband med beslutsfattan-
det. Respondenten menar att posterna inte innebär någon dignitet eller status i sig utan en-
dast har betydelsen att ordföranden ska leda styrelsearbetet och att denne inte bör samman-
falla med VD:n i bolaget. Att respondentens bror utsågs till VD tror respondenten beror på 
dennes längre erfarenhet i bolaget men uppger att posten inte har någon betydelse för VD:s 
arbete i bolaget idag. Respondenten är övertygad om att externa styrelseledamöter kommer 
att utses i Bolag D inom en femårsperiod. Motiven bakom detta är att statistiken för exter-
na styrelseledamöter i familjebolag är god samt på grund av att respondenten anser att bo-
laget kan gagnas av en mer formell karaktär i beslutsfattandet. Respondenten medger att 
det snabba och effektiva beslutsfattandet i bolaget kan motarbetas med en extern styrelse-
ledamots inträde i bolaget men ser ändå förändringen som en del av bolagets utveckling. 
Han understryker dock vikten av att individen ska tillföra nytta för bolaget och inte bara 
utgöra ett namn i protokollet. Återkommande frågor på bolagets sex årligen planerade sty-
relsemöten är ekonomi, investeringar och personal. Angående personer utöver ägarkretsen 
och styrelsen som kan påverka beslut i Bolag D anger respondenten att personer i bolagets 
nätverk med kunskap inom ett visst område kan konsulteras samt i viss mån juridisk rådgi-
vare. Beslutsdiskussionerna i bolaget har nästan alltid utgångspunkt från vad kunder och 
klienter anser och respondenten menar att det är nödvändigt eftersom de är av central be-
tydelse för verksamheten.  

Respondenten medger att styrelsens sammansättning (samtliga aktieägare tillika samtliga 
familjemedlemmar) kan inverka på formen för beslutsfattande. Bolagets aktörer kan kom-
ma överens om en inriktning på ett beslut utanför styrelserummet, exempelvis i bilen på 
väg till kund eller på familjemiddag, men beslutet protokollförs alltid på efterföljande sty-
relsesammanträde alternativt bolagsstämma. Beslut av större karaktär fattas på styrelse-
sammanträde men mindre operativa beslut tas i det dagliga arbetet på kontoret av aktieäga-
re inom respektive ansvarsområde. Uppdelningen i ansvarsområde har sin bakgrund i fa-
miljeföretagandets historia som respondenten lägger stor vikt vid. Han har själv bland an-
nat tagit del av statistik som visar att uppdelning i ansvarsområden är viktigt för att famil-
jemedlemmarna inte ska hamna i schismer. Respondenten uppger även att korrelationen 
mellan framgångsrika familjebolag och upprätthållandet av noggrant genomförda styrelse-
möten är väldigt hög. Studierna kring familjebolag motiveras av att Bolag D önskar vara ett 
framgångsrikt familjebolag och strävar i linje med statistiken efter att hålla formella styrel-
sesammanträden samt sköta bolagsarbetet på ett riktigt sätt.  

Generellt söker respondenten och hans styrelsekolleger inte vägledning i ABL i samband 
med beslutsfattande men vid ett nyligen utfört byte av styrelseordförande i bolaget kontrol-
lerades vilket bolagsorgan som de facto ska fatta beslut om ändringen. Att respondenten 
inte konsulterade juridisk rådgivare i denna fråga beror på att han studerat en kurs i affärs-
juridik samt har arbetat som företagsrådgivare och därmed besitter den kunskap som er-
fordras för att driva ett aktiebolag. 

5.4.2.2 Förenklingar 

Respondenten anser att ABL är förhållandevis tydlig och inte särskilt betungande att följa. 
Han ser, trots att det råder en total identitet mellan representationen i styrelse och stämma i 
bolaget, idel fördelar med uppdelningen i två skilda organ eftersom bolaget inom en snar 
framtid avser utse externa styrelseledamöter. Respondenten anser även att uppdelningen 
ger större möjlighet att föra historik som senare aktieägare och styrelseledamöter kan falla 
tillbaka på.  
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Som företagare eftersträvar respondenten alltid förenklingar men det finns inget specifikt 
som efterfrågas kring reglerna om beslutsfattande. Respondenten anser att reglering är 
nödvändig och ser den snarare som ett styrningsmedel än försvårande för bolagets drivan-
de. 

5.4.3 Analys av Bolag D 

I Bolag D uppger respondenten att alla viktiga beslut fattas enhälligt av styrelsen vilket le-
der till slutsatsen att omröstning med en röst per styrelseledamot inte gäller för beslutsfat-
tandet. Vid beslutsfattandet har dock ansvarsområden betydelse. Den eller de personer som 
besitter mest kunskap inom ett område har detta som sitt ansvarsområde och har i många 
fall, om inte den avgörande rösten åtminstone en viktig del i att styra beslutsfattandet i just 
det området. Respondenten är dock noga med att påpeka att bolaget är ett sammansvetsat 
familjeföretag där beslutsfrågorna diskuteras för att beslutsfattandet ska ske först när alla är 
nöjda. Ett annat förfarande än nyss nämnda är otänkbart eftersom företaget är nära sam-
mankopplat med familjen och de personliga relationerna. Att utöva utslagsröster eller dylikt 
har aldrig varit och kommer så länge företaget leds och ägas av nuvarande personer med 
största sannolikhet aldrig aktualiseras. Bolagets olika poster och befattningshavare är inte 
tillsatta för att uppfylla kompetensfördelningen vilken i princip är satt ur spel. Istället anses 
posterna tillsatta för att fylla andra funktioner utanför beslutsfattandeprocessen. Uppdel-
ning av olika ansvarsområden anses viktigare än uppdelning i poster som VD och styrelse-
ordförande. Bolag D visar en tydlig entreprenörsanda och istället för att fokusera på kom-
petensfördelningen i ABL har aktörerna skapat ansvarsområden vilket ger bolaget möjlig-
het att på bästa sätt utnyttja den kunskap och potential som finns hos aktieägarna.  

I Bolag D finns mycket kunskap om hur ett bolag av familjerättslig karaktär ska skötas för 
att vara framgångsrikt. Respondenten ger intryck av att vara påläst och väl insatt i regelver-
ket ABL. Styrelsearbetet sköts i princip enligt de krav som finns i ABL, här finns en tydlig 
arbetsordning, sammanträden hålls regelbundet under året och styrelsebesluten fattats med 
medverkan av samtliga styrelseledamöter. Författarna anser att det strukturella styrelsearbe-
tet bottnar i bolagets framtidsplaner där externa ledamöter inräknas. Trots detta samman-
blandas bolagsorganen beträffande själva beslutsfattandet och styrelsen kan anses inkräkta 
på bolagsstämmans kompetens. Bolagsstämman tycks inte fylla någon viktig funktion i Bo-
lag D trots att respondenten har kunskap om ABL. Som regel hålls stämman per capsulam 
och de frågor som fattas beslut i är redan förutbestämda och avgjorda. Det finns i Bolag D 
ingen anledning att hålla en mer formell stämma, troligtvis på grund av att styrelsen anses 
vara det huvudsakliga organet för beslutsfattande.  

Regelverket ABL har i Bolag D aldrig upplevts som betungande att följa. För respondenten 
fungerar ABL som ett utmärkt styrmedel samt ger bekräftelse att bolaget agerat riktigt. Re-
spondenten tycks vara av uppfattningen att reglering krävs för att driva ett aktiebolag. Bo-
laget finner stöd i lagen som således även kan utnyttjas vilket till stor del beror på de för-
kunskaper som finns hos respondenten. Respondenten ser för Bolag D:s räkningen inget 
behov av förenklingar men tillstår att det med all förmodan skulle gynna mindre företag 
som inte besitter juridisk kunskap. 

I Bolag D finns det inget direkt behov av enklare eller mer anpassade regler. Respondenten 
besitter den juridiska kunskap som erfordras för att driva ett bolag enligt ABL. Något som 
dock skulle underlätta är en mer flexibel lag där möjligheten att välja regler skulle kunna ut-
nyttjas. Respondenten tycks veta vilka regler som behöver följas och vilka som kan åsido-
sättas. Bolaget torde gynnas av att enbart ha ett beslutsfattandeorgan, företrädelsevis styrel-
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sen. Resurser i form av tid och arbetskraft skulle kunna sparas genom att utesluta bolags-
stämman.  Då Bolag D i framtiden ämnar växa ska inte möjligheten att återgå till ett tudelat 
beslutsfattande uteslutas. En flexibel lagstiftning med möjlighet att välja vad som passar det 
egna bolaget är att föredra. Respondenten uppgav att externa ledamöter eventuellt kommer 
tillkomma i styrelsen. Det torde då i framtiden vara viktigt för familjen att ha kvar bolags-
stämman som högst beslutande organ för att enbart ägarkretsen fortsatt ska kunna träffas 
och diskutera frågor samt för att inte förlora beslutsfattandemakten till utomstående.  

5.5 Bolag E 

5.5.1 Presentation av bolaget 

Typ av ägarlett bolag: Till majoriteten familjeägt bolag med en obesläktad minoritetsäga-
re. 

Antal aktieägare: Tre. 

Aktieslag: Enbart A-aktier. 

Antal styrelseledamöter: Sex, varav tre är externa. 

VD: Ja. VD:n i Bolag E är även aktieägare och ordinarie styrelseledamot. 

Relationen mellan aktieägare och styrelse: Två av ägarna är även styrelseledamöter, vi-
dare finns tre externa ledamöter som inte har något band till bolaget förutom sitt styrelse-
uppdrag. Styrelsens sjätte medlem är son till VD:n. 

Respondentens position: Aktieägare med 43,5 procent av aktierna, ordinarie styrelsele-
damot och bolagets VD. 

Antal anställda: 46 anställda. 

Omsättning: Cirka 60 miljoner kronor. 

Verksamhet: Tillverkning. 

Datum för intervju: 25:e november 2008. 

Bolaget startades 1989 av respondenten tillsammans med dennes fru. Bolaget växte sedan 
omsättningsmässigt och personalmässigt. I takt med detta ansåg respondenten att det be-
hövdes nya idéer och mer kunskap avseende ägandet och ledningen av bolaget, således 
köpte 2004 ytterligare en aktieägare in sig i bolaget, denna person äger idag 13 procent av 
aktierna (respondenten och hans fru äger vardera 43,5 procent). Styrelsen består av respon-
denten, aktieägaren med 13 procent av aktierna, respondentens son och tre externa leda-
möter. Respondenten är bolagets VD och en extern ledamot är styrelseordförande.  

5.5.2 Presentation av intervjun 

5.5.2.1 Beslutsfattande 

Det råder ingen tvekan om vem som har sista ordet i viktiga beslutsfrågor i Bolag E, re-
spondenten uppger sig själv som den huvudsakliga beslutsfattaren i bolaget. Han under-
stryker dock att styrelseledamöterna är med och beslutar i frågor av styrelsekaraktär och att 
deras åsikt alltid värderas och vägs in vid beslutsfattandet. Respondentens avgörande röst i 
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beslutsfattande i vardagliga frågor beträffande verksamheten följer av VD-rollen och av 
majoritetsägarskapet i frågor av större art. Motivet till det sagda är att respondenten själv i 
egenskap av grundare och ägare av bolaget har det yttersta intresset i bolaget och vill därför 
själv avgöra principiella frågor i syfte att kunna driva bolaget framåt. Att respondenten även 
innehar posten som VD faller sig naturligt eftersom han vill vara delaktig i det vardagliga 
arbetet samt ledningen av bolaget. 

Styrelsen representeras sedan fyra år tillbaka till hälften av externa styrelseledamöter. Före 
de externa ledamöternas inträde i bolaget utövades inget formellt styrelsearbete i bolaget 
utan aktieägarna styrde bolaget utifrån sitt eget intresse utan formella sammanträden. Re-
spondenten och hans ägarkollegor baserade urvalet av externa styrelseledamöter på företa-
gets vision att växa och bli framgångsrika. De sneglade således på bolag med betydligt stör-
re omsättning och tillsatte tre styrelseledamöter med bred erfarenhet från styrelsearbete i 
större bolag. De externa ledamöterna är sedan inträdet i bolaget aktiva i beslutsfattandet i 
styrelsefrågor och respondenten ser nu idel fördelar med externa styrelseledamöter. Stor del 
av denna positiva attityd hos respondenten beror av de tre externa styrelseledamöternas er-
farenhet av att arbeta tillsammans och sätt att komplementtera varandra så att alla tre tillför 
nytta för bolaget. Styrelsens ordförande är i högsta grad auktoritär i sitt ledande av styrelse-
arbetet och ser till att allt sköts korrekt medan övriga två bidrar med erfarenhet, entrepre-
nörskap och kunskap inom olika områden. De externa ledamöterna levererar olika syn-
vinklar och lösningar som respondenten stundtals inte kan se samt agerar rådgivare. Re-
spondentens son är ledamot i styrelsen med anledning av att han ska lära sig styrelsearbetet 
innan han eventuellt ingår som delägare i bolaget. 

Styrelsesammanträden hålls kvartalsvis alternativt efter behov men överstiger normalt inte 
fyra per år. Återkommande frågor på styrelsesammanträdena är ekonomi, budgetering, per-
sonalfrågor och övriga åtgärder. Respondenten är av åsikten att alla styrelsebeslut bör fattas 
enhälligt vilket de också har gjort i bolagets historia, således tillämpas ingen utslagsröst vid 
lika röstetal. Han menar att problemen med att ha externa styrelseledamöter i bolaget är 
minimala då aktieägarna vid eventuella oenigheter har möjlighet att avsätta styrelsen och i 
slutändan ändå utöva allt beslutsfattande. Därmed fattas alla styrelsebeslut i samförstånd 
mellan ägarrepresentationen i styrelsen och de externa ledamöterna. Eftersom samtliga sty-
relsesammanträden förläggs i Stockholm och bolaget är beläget i Småland fattas inga styrel-
sebeslut utanför sammanträdesrummet undantaget vid brådskande styrelsebeslut då tele-
fonkonferens hålls. Respondenten upplever inte att beslutsfattandet i bolaget är tidsomfat-
tande på grund av att fyra av sex styrelseledamöter är belägna på annan ort än verksamhe-
ten utan brådskande beslut kan fattas oerhört snabbt eftersom samtliga är anträffbara via 
telefon och e-mail. Det är endast minoritetsägaren och respondenten som vid spontana till-
fällen fattar beslut utan styrelsens kännedom men det rör sig då om ledningsfrågor utan 
större relevans för styrelsearbetet. 

Respondenten uppger att han inte upplever någon diskrepans mellan styrelse och stämma 
eftersom boksluten upprättas i samband med styrelsesammanträde av en extern styrelsele-
damot och alla handlingarna godkänns senare genom undertecknande av aktieägarna. For-
mell bolagsstämma hålls således inte i Bolag E.  

Utöver styrelseledamöterna och ägarkretsen finns det ingen som direkt påverkar beslut som 
fattas i bolaget, vare sig i styrelsebeslut eller i ägarfrågor. Det är endast respondentens fru, 
tillika delägare av Bolag E, som till viss del kan påverka besluten som fattas av styrelsen. 
Hustrun kan dels påverka via sin man och sin sons deltagande i styrelsebeslut samt via sitt 
aktieägande framtvinga ändringar i styrelsesammansättningen. Respondenten uppskattar att 
det förra alternativet tillhör ovanligheterna eftersom familjemedlemmarna företrädelsevis 
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har samma uppfattning om besluten ifråga och att det senare alternativet sannolikt aldrig 
kommer att inträffa. Vid ändring av firma och andra registreringsförfaranden har respon-
denten via bolagsverket erhållit information och blanketter som gjort åtgärden enkel att ut-
föra. Vid behov har tidigare juridisk rådgivare kontaktats men det tillhör numer ovanlighe-
terna eftersom de externa styrelseledamöterna istället kan erbjuda denna kunskap.  

5.5.2.2 Förenklingar 

Respondenten har aldrig varit i direktkontakt med ABL utan har i takt med att bolaget ut-
vecklats fått erfara vilka regler aktieägare ska röra sig efter. Han upplever att företagare 
skulle gagnas av att ha större kunskap om regelverket för att kunna hämta information och 
vägledning i bolagsrelaterade frågor. I respondentens tidiga skede som aktieägare uppfatta-
des ABL:s alla regler och registreringar som byråkratiska och tungrodda. Respondenten 
uppger dock att han insåg i takt med att vanan och strukturen infann sig att ett regelverk 
var nödvändigt för att bland annat skydda bolagets kapital och intressenter. Respondenten 
menar att byråkratin kring ett aktiebolag förväntas vara betungande för småföretagare men 
blir snart rutin och vardag i bolaget. Respondenten uppskattar regelverket och ser det som 
ett led i att driva bolaget framåt och ge stabilitet åt bolagsledningen men tror att denna 
uppfattning beror på att Bolag E har en vision om att växa samt att de externa styrelsele-
damöterna tillför ett enormt kunnande inom ämnet. Han upplever däremot att kraven på 
aktiebolag innebär svårigheter för släktingars mindre bolag och är övertygad om att det 
finns ett stort behov av förenklingar för småbolag eller rent av ägarledda bolag. Respon-
denten anser att ett system med endast ett beslutsfattandeorgan istället för både stämma 
och styrelse vore att föredra eftersom det i många ägarledda bolag ändå är aktieägarna som 
leder bolaget. Balansgången mellan skydd för intressenter och ledningens frihet måste dock 
finnas för att kunna upprätthålla struktur och ordning i bolaget. 

5.5.3 Analys av Bolag E 

Respondenten och tillika VD:n för bolag E är den högsta beslutsfattaren vilket bottnar i re-
spondentens stora engagemang i bolaget. Dels är han tillsammans med sin fru majoritets-
ägare, dels VD och dels styrelseledamot. Som grundare, ägare och VD i bolaget ligger det 
naturligtvis också ett personligt intresse hos respondenten att företaget utvecklas i en viss 
riktning. De formella titlarna och rollerna i bolaget spelar därför mindre roll, den mest av-
görande betydelsen avseende vem som har sista ordet är det personliga intresset som finns 
hos respondenten och hans familj. 

Bolag E har tre externa ledamöter och respondenten uppger att de är betydelsefulla för ho-
nom i beslutsfattandeprocessen, men att det ändock är han som tar de avgörande besluten i 
ett skarpt läge. Respondenten startade Bolag E utan någon egentlig kunskap om hur ett bo-
lag ska ledas enligt ABL:s regler. Respondenten har under åren i takt med att bolaget växt 
insett vikten av att ha ett fungerande styre och regler och att rätta sig efter. Respondenten 
uttrycker och betonar vikten av att ha externa ledamöter i styrelsen för att undkomma att 
beslut fattas oöverlagt, utan tillräcklig kunskap och framförallt för att undkomma köks-
bordsmanagement.  

Intrycket från intervjun är att innan en formell styrelse skapades i Bolag E så styrdes det 
utan regler, utan protokoll och utan att ta någon större hänsyn till reglerna i ABL. I ett bo-
lag som Bolag E som börjat i liten skala och som sedan växt är det extra viktigt att ta hjälp 
utifrån då kunskapen avseende den formella styrningen av bolaget i många fall saknas. Re-
spondenten delar författarnas åsikt att det i princip är omöjligt att framgångsrikt driva ett 
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företag och utveckla det utan erfarenhet och kunskap om bolagsstyrning och därmed i för-
längningen också ABL. 

Respondenten tycks inte se någon skillnad på varken förfarandet, vilka som deltar eller de 
beslut som fattas på stämman jämfört med de som fattas på styrelsesammanträdena. 
Stämman som beslutsfattandeorgan existerar således bara enbart på grund av lagkravet. Bo-
lagsstämman har i företagets historia alltid setts som ett nödvändigt ont och alltid hållits i 
samband med ett styrelsemöte samt alltid skett per capsulam. Då stämman sker per capsu-
lam och i samband med ett styrelsemöte är således även de externa styrelseledamöterna 
närvarande, stämman har vid flera tillfällen tagits upp som en fråga och protokollförts vid 
styrelsemötena för att sedan skickas runt för påskrift. Förfarandet i Bolag E gör att det i 
princip inte går att skilja de två bolagsorganen åt, trots att det inte uteslutande är ägare som 
leder bolaget. 

Respondenten har som tidigare nämnts liten eller ingen kunskap om ABL som regelverk 
och vid en direkt fråga medger respondenten att han inte är medveten om vad som står 
däri. Detta beror till stor del på det faktum att respondenten inte i grunden besitter de kun-
skaperna som behövs för att formellt driva ett bolag enligt ABL. Han har under bolagets 
levnadstid tagit till sig det han behöver för att sköta bolaget utan ett egentligen reflektera 
över att reglerna han följer finns i ABL. Respondenten tycks anse att det finns andra vägar 
att gå än den traditionella eftersom han själv inte har kunskap om lagstiftningen men ändå 
lyckas driva ett framgångsrikt bolag utefter egenkomponerade förfaranden.   

Respondenten startade familjeföretaget baserat på kunskap, kunskapen om att leda och dri-
va detta bolag är dock inte lika stor. De regler och lagar som följer av att ett aktiebolag star-
tas upplevs därför som onödigt krångliga och byråkratiska då de inte är förankrade i bola-
gens dagliga verksamhet. En lösning i form av ett endast ha ett styrande organ skulle i Bo-
lag E underlätta samt reducera administrativa bördor och förvirring eftersom bolagsstäm-
ma upphör som organ. Att ha ett beslutsfattandeorgan som besitter både de rättigheter och 
skyldigheter som idag faller på de olika organen upplevs vara en lösning respondenten stäl-
ler sig positiv till. Vad respondenten inte tycks uppmärksamma, på grund av bristande kun-
skap om ABL, är att en del av kontrollen av bolaget kan gå förlorad vid en sammanslagning 
av bolagsorganen eftersom ägarna i dagsläget inte innehar majoritet i styrelsen. 

Respondenten i Bolag E uttrycker en önskan om mer lättillgängliga regler för mindre bolag. 
Verkligheten i Bolag E är i dagsläget att styrelsen fattar samtliga beslut, detta trots före-
komsten av externa ledamöter. Bolagsstämman har ingen verklig funktion i bolaget utan tar 
resurser som tid och arbetsinsatser i anspråk. Respondenten ställer sig därför positiv till 
förslaget om att endast ha ett bolagsorgan, dock anser författarna att denna lösning inte är 
optimal då styrelsen till hälften består av externa ledamöter. För att makten i bolaget ska 
finnas kvar hos ägarna bör det även i fortsättningen skiljas på stämma och styrelse, dock 
bör reglerna förenklas och tydliggöras i enlighet med det tredje engelska alternativet. Vis-
serligen skulle makten finnas kvar hos ägarna om rösterna i styrelsen fördelas proportioner-
ligt enligt aktieägandet, men på grund av den bristande kunskapen hos aktieägarna i jämfö-
relse med de externa ledamöterna skulle det ändå finnas en risk för en yttre påverkan som 
leder till beslut som inte blir som bolagets nuvarande ägare har tänkt sig. Bolaget besitter 
idag för lite kunskap för att kunna utnyttja det danska förslaget och välja fritt de regler som 
passar, varför istället ett förenklat fastslaget regelverk är att föredra. 
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5.6 Bolag F 

5.6.1 Presentation av bolaget 

Typ av ägarlett bolag: Familjeägt bolag. 

Antal aktieägare: Fyra aktieägare. 

Aktieslag: Enbart A-aktier. 

Antal styrelseledamöter: Fyra, samtliga ledamöter är också aktieägare. 

VD: Nej. 

Relationen mellan aktieägare och styrelse: Samtliga aktieägare är även styrelseledamö-
ter, således råder total identitet mellan ägande och ledning i bolaget. 

Respondentens position: Aktieägare med 25 procent av aktierna och ordinarie styrelsele-
damot. 

Antal anställda: Inga anställda. 

Omsättning: Cirka två miljoner kronor. 

Verksamhet: Tjänst. 

Datum för intervju: 27:e november 2008. 

Bolag F startades av respondenten tillsammans med tre av hans kusiner år 2005. Bolaget är 
visserligen familjeägt, men respondenten uppger att familjebanden i sammanhanget är ovä-
sentliga, de fyra ägarna startade bolaget tillsammans på grund av deras sammantagna kom-
petens och affärsmässiga relation till varandra. Ägandet är lika fördelat mellan aktieägarna 
som således äger 25 procent var. Samtliga aktieägare är överens om att alla ska ha lika be-
stämmanderätt i bolaget och i enlighet med detta har VD inte utsetts. Bolagets styrelse be-
står uteslutande av de fyra aktieägarna. Styrelsens ordförande har skiftat under bolags verk-
samma år och kommer enligt respondenten fortsätta så även framöver. Bolag F har inga 
anställda, de fyra delägarna arbetar alla vid sidan av andra anställningar ideellt i bolaget. 

5.6.2 Presentation av intervjun 

5.6.2.1 Beslutsfattande 

I Bolag F finns det ingen given beslutsfattare och inte heller någon VD. Samtliga övergri-
pande beslut fattas av ägarna som kollektiv och i samförstånd. Att bolaget bildades med av-
sikten att samtliga ägare skulle ha lika andelar har stor betydelse för den delade beslutsmak-
ten. Att inga beslut fattas över huvudet på enskilda styrelseledamöter är viktigt för ägarna 
eftersom bolaget bildandes i syfte att generera pengar på sikt som en bisyssla för ägarna. Så-
ledes är ingen av ägarna beroende av bolaget som inkomstkälla utan har heltidsarbeten vid 
sidan av. Det har vid ett enstaka tillfälle hänt att ett tungt investeringsbeslut har fattats utan 
samtliga aktieägares vetskap. Respondenten menar att den öppenhet och dialog som stän-
digt råder i bolaget gjorde det möjligt att fatta de besluten. Att samtliga i ägarkretsen är 
medlemmar av samma släkt och är sammansvetsade som vänner gör att de känner varandra 
väl och har vetskap om respektive ägares värderingar och viljor. Det särpräglade förhållan-
det och förtroendet ägarna emellan utgör grundstenen i bolaget. 
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Styrelsens sammansättning exkluderar externa ledamöter för att ägarkretsen själva vill ha 
den uteslutande makten över bolaget. Ordförandeposten roteras mellan styrelseledamöter-
na årligen, dels för att samtliga ska få möjlighet att vara ordförande samt dels för att denna 
arbetsbörda ska delas lika.  

Det har vid få tillfällen uppstått problem avseende överenskommelser ägarna emellan men 
när det inträffar löses schismen genom att respektive sida av det ifrågavarande beslutet mo-
tiveras. Efter diskussion och motiveringar för eller emot ett beslut kan ett enat beslut fattas. 
Respondenten betonar att ägarnas nära relation och delade intresse i bolaget möjliggör be-
slutsförfarandet. I typfallet underrättas och rådfrågas dock samtliga aktieägare, dels för att 
samtliga ska vara överens och dels i underrättningssyfte. Vid investeringsbeslut är alltid 
banken delaktig i beslutsprocessen eftersom bolagets investeringar är kapitalomfattande. 
Respondenten ser därför långivaren till viss del som en delägare med kunskap och resurser. 
Investeringsbeslut kontrolleras alltid av banken som inhämtar samtliga aktieägares medgi-
vande till beslutet i fråga. En utslagsröst eller tongivande åsikt hade enligt respondenten 
endast berättigats av ett majoritetsägande eller större arbetsprestation i bolaget vilket i dags-
läget inte existerar.  

Ägarna träffas en gång per månad för att diskutera bolagets angelägenheter, respondenten 
uppfattar mötena som styrelsesammanträden. Den nära relationen ägarna emellan bidrar 
emellertid till att andra ämnen diskuteras samt till att bolagets intressen genomsyrar deras 
vardag. Det är sällan ägarna träffas utan att bolaget kommer på tal och många slentrianbe-
slut fattas utanför månadsmötet men med samtliga ledamöters samtycke. Även om inga be-
slut fattas av enskilda ledamöter kan de få uppfattningar eller till och med avgörande åsikter 
vid andra tillfällen än vid de planerade träffarna som vid efterföljande möte klubbas ige-
nom. Vid mötena är det till övervägande del ekonomiska frågor som behandlas eftersom 
bolaget är ett kapitalintensivt bolag. Återkommande ämnen är godkännande av bokslut, in-
vesteringar och uppföljning av index. Protokollföring sker vid behov när verksamhetens 
principiella beslut fattas. Bolagsstämma sammanfaller med ett styrelsesammanträde och 
hålls en gång per år. På bolagsstämman kontrolleras årsredovisning och ekonomiska för-
ändringar för att efter revisorns godkännande undertecknas av ägarkretsen. Respondenten 
särskiljer på stämma och styrelsesammanträde endast beträffande de skilda frågor som tas 
upp i respektive forum. 

Det är sällan eller aldrig utomstående personer kan påverka beslutsåtgärder i bolaget. Bola-
gets verksamhet är av den arten att familj och bekantskapskrets ofta rådfrågar aktieägarna 
eller efterfrågar deras tjänster. I vissa bolag kan sådan svågerpolitik till viss del styra besluts-
fattandet vilket ägarkretsen i bolaget är medveten om, därav strävar de efter att hålla utom-
stående utanför bolaget och dess intressen. Respondenten anser att ägarkretsen har ett 
strikt förhållningssätt till bolagets intressen och angelägenheter vilket hittills har medfört att 
utomstående inte har inverkan på beslutsfattandet. Respondenten ser enbart banken och 
revisorn som influenser i beslutsfattandet. Särskilda myndigheter och organisationer har vid 
enstaka tillfällen konsulterats för specifika ändamål, exempel på sådana är Bolagsverket och 
Länsstyrelsen. Bolagets verksamhet kräver att myndigheter eller intresseorganisationer un-
derrättas för vissa åtgärder och det är således desamma som rådfrågas inför beslut istället 
för juridisk rådgivare. Kunskap om verksamheten finns inom ägarkretsen och när kunska-
pen brister eller när juridisk rådgivning efterfrågas är det i första hand revisorn och banken 
som konsulteras. 

Tidsomfattningen för ett generellt beslut är relativt snabbt i bolaget beroende på aktörernas 
inbördes förhållande. Ägarna drar dock avsiktligt ut på vissa beslut eller avvaktar på grund 
av verksamhetens beskaffenhet samt för att besluten ifråga måste prioriteras bort för hand-
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läggning av mer brådskande beslut. Det sagda gäller även delvis på grund av att ingen är 
anställd i bolaget utan bolaget drivs som en bisyssla. Det avgörande för tidsomfattningen är 
dock beslutets karaktär, tunga investeringsbeslut kräver övervägande. I bolaget anses det 
vara viktigare att kunna verkställa snabbt när ett beslut är fattat. 

5.6.2.2 Förenklingar 

Respondenten är positivt inriktad till det tvådelade systemet av ägande och ledning. Åsikten 
har formats av att respondenten är verksam i andra bolag där det inte råder total identitet 
mellan ägande och förvaltning. Respondenten ser nödvändigheten av en uppdelning i bolag 
där aktieägarna inte utövar ledningen av bolaget. I Bolag F däremot kan han se fördelar 
med en bolagsform med ett beslutsfattande organ för att undvika missförstånd om vem 
som får fatta beslut om vad. Respondenten ser även fördelar med att dela upp ägande och 
ledning i bolag med verksamhet där ägarkretsen inte besitter tillräcklig kunskap eftersom 
externa förvaltare då kan vara nödvändiga. 

Respondenten har i egenskap av aktieägare och styrelseledamot inte påträffat något som 
försvårar arbetet i bolaget. Han anger att det utmärkta samarbetet ägarna emellan och åt-
gärder beträffande bolaget har fungerat som det ska vilket är en bidragande faktor till att 
inga försvårande moment påträffats. Respondenten anger dock att förenklingar alltid kan 
göras och ett mer lättillgängligt regelverk skulle kunna minimera vissa konsultkostnader. 

5.6.3 Analys av Bolag F 

Respondenten uppger att alla beslut i Bolag F fattas av styrelsen som kollektiv. Verklighe-
ten tycks dock vara att det finns ett outtalat avtal mellan de fyra styrelsemedlemmarna att 
de enskilt eller i par får fatta beslut å bolagets vägnar. Styrelsen, till skillnad från stämman 
fungerar som beslutsfattandeorgan i bolaget. Stämman hålls uteslutande per capsulam och 
dessutom i samband med ett styrelsesammanträde. Styrelsens arbete är präglat av de per-
sonliga relationerna styrelsemedlemmarna emellan. Grundtanken att samtliga styrelsemed-
lemmar och tillika ägare ska ha samma makt och rättigheter genomsyrar bolaget, exempel-
vis roteras ordförandeposten i bolaget för att förstärka känslan av att ingen röst är värd mer 
än någon annan. Ordförandeposten innebär ingen rätt att styra bolaget eller avgöra beslut 
utan är symbolisk för det delade ansvaret i bolaget. Eftersom samtliga delägare vid sidan av 
bolaget har andra arbeten faller det sig naturligt att både ansvar och befogenheter ska delas 
lika för att inte belasta eller ge någon fördelar.  

Trots att det är på styrelsesammanträdena beslut fattas uppfattar författarna det som att de 
fattas i egenskap av aktieägare snarare än styrelseledamot. Styrelsesammanträden blir forum 
för ägarna att utöva sina rättigheter trots att det är ägarskapet som för dem samman. Sam-
manfattningsvis kan sägas att bolagsstämma hålls men att förfarandet ser ut som ett styrel-
sesammanträde. Den lagstadgade kompetensfördelningen tillika bestämmanderätten följer 
således inte ABL. Bolag F har ett forum för beslutsfattande, om det sedan bör benämnas 
stämma, styrelse, aktieägarmöte eller något annat är egentligen oviktigt. Betydelsefullt är 
istället att samtliga är överens om och införstådda med förfarandet vilket tycks vara fallet i 
Bolag F. De fyra delägarna besitter tillsammans kunskap inom en rad olika områden. Inom 
ramen för dessa områden fattas beslut emellanåt av ägarna enskilt. Det outtalade förtroen-
de som finns bolagsmännen emellan i kombination med att det är uteslutande de fyra som 
är medlemmar av styrelsen gör detta förfarande möjligt. Respondenten tycks bara se förde-
lar med detta och upplever inga risker. Han efterfrågar därför inte ytterligare styrning i bo-
lagsarbetet. Bolag F:s beslutsfattandemodell skulle inte vara möjlig om det inte fanns ett 
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ömsesidigt och hundraprocentigt förtroende ägarna emellan, de inbördes relationerna är 
starka och det återspeglas i aktörernas agerande.  

Avsaknaden av tillämpning reglering och struktur ger bolaget möjlighet att drivas efter 
ägarnas personliga uppfattning. Det finns inga planer på att ta in externa styrelseledamöter, 
eftersom bolaget och dess ägare är nöjda med hur bolaget styrs och sköts idag. Externa le-
damöter skulle tvinga fram ett strukturerat och ordnat styrelsearbete samt uppdelning mel-
lan de olika beslutsfattandeorganen. Till följd av den okunskap som finns i bolaget gällande 
ABL har ägarna aldrig sett de fördelar lagen erbjuder. Uppfattningen tycks vara att aktie-
ägarnas egna sätt att sköta bolaget fungerar, därmed ses ingen anledning att ta hjälp av ABL 
eftersom dess regler rörande beslutsfattande inte förväntas gagna bolaget.  

I dagsläget upplever inte respondenten att ABL belastar bolaget i dess dagliga verksamhet. 
Med största sannolikhet upplevs lagen inte betungande eftersom bolaget kan skötas efter 
ägarnas personliga tillvägagångssätt trots att detta inte alltid överensstämmer med lagstift-
ningen. Ägarna nyttjar, utan att vara medvetna om det, SAS-principen när de väljer att inte 
tillämpa samtliga av ABL:s regler. Det finns inget i ABL som hindrar det valda förfarandet i 
Bolag F, men aktörernas okunskap förhindrar dem från att hämta vägledning från regelver-
ket. Trots att respondenten förespråkar ett tvådelat system, med stämma och styrelse får 
det med undersökningen som bakgrund anses bekräftat att bolaget endast fattar beslut i 
styrelsen.  

En tänkbar modell för Bolag F skulle vara att endast ha ett organ för beslutsfattande, näm-
ligen bolagsstämma. De fyra aktieägarna i bolaget fattar beslut i egenskap av aktieägare. Ett 
system med enbart ett beslutsfattande organ skulle spara resurser för ägarna i bolaget. Nå-
got som sannolikt är fördelaktigt i just Bolag F eftersom samtliga aktieägare har heltidsarbe-
ten vid sidan av bolaget. Modellen skulle inte innebära någon egentlig förändring i bolaget 
avseende hur det sköts idag. Bolaget drivs som om det endast finns ett organ för beslutsfat-
tande och eftersom samtliga ägare är styrelseledamöter får de anses vara medvetna om an-
svaret och rättigheterna som följer med att vara styrelseledamot. Det finns inga planer på 
att ta in externa ledamöter i bolaget, därmed skulle föreslagna modell inte riskera att utom-
stående hamnar utanför bolagsorganet. Förfarandet vid beslutsfattande skulle fortsätt-
ningsvis formellt avgöras genom röstning där samtliga ägare har lika rätt. 
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6 Beslutsfattande i ägarledda bolag - analys och 
slutsats 

Utfallet av den empiriska undersökningen samt författarnas analys av varje enskild intervju i kapitel fem 
kommer i följande kapitel att utgöra grunden i analysen av beslutsfattande i ägarledda bolag. Författarnas 
slutsatser kommer därefter ställas i jämförelse med uppsatsens kapitel om aktiebolagsorganen för att bringa 
klarhet i om verkligheten överensstämmer med gällande rätt.  

6.1 Vem fattar beslut i ägarledda bolag? 
Det råder diskrepans bolagen emellan angående vad som konstituerar rätten att fatta beslut 
i det ägarledda bolaget. I de undersökta bolagen tycks de avgörande, av varandra oberoen-
de, faktorerna för beslutsfattandet vara; ägarens aktieandel (Bolag B, E och F), arbetsinsats 
i det enskilda bolaget (Bolag C, D och F) samt branscherfarenhet (Bolag A, B, C och E). 
Det är således inte ett enskilt element som fastställer beslutsfattaren i ägarledda bolag utan 
varierade betraktelsesätt i bolagen, det avgörande för att fatta beslut är dock aktieinnehav. 
Aktiebolagens organ kan istället ge viss ledning i frågan om vem som fattar beslut i ägar-
ledda bolag. I Bolag A och E anger respondenterna att de är bolagets huvudsakliga besluts-
fattare i egenskap av VD. Respondenten i Bolag D anger direkt att bolagsstämman fattar 
beslut medan övriga respondenter uppger att ett aktieägarkollektiv utgör bolagets huvud-
sakliga beslutsfattare. Det kan konstateras att det är samma sak som avses eftersom aktie-
ägarkollektivet är representerat i bolagsstämman, således är det bolagsstämman som är de 
ägarleda bolagens huvudsakliga beslutsfattare. Gemensamt för undersökningens bolag är 
att aktieägarnas personliga intresse i bolaget avgör frågan om vem som fattar beslut i ägar-
ledda bolag. Aktieägarna framstår inte vara intresserade av att utomstående som inte bidra-
git med investeringar ska frånta dem ledningen över bolaget. Aktieägarna menar att de som 
investerat arbetskraft och kapital i bolaget bör fatta avgörande beslut i bolagets angelägen-
heter. 

I samtliga av undersökningens bolag innehar aktieägarna med familj betydande delar av bo-
lagets nyckelpositioner såsom VD, styrelseordförande, produktionsansvarig och andra le-
dande poster vilket indikerar att ägarna även vill kontrollera ledningen av bolaget. I de fyra 
bolag där de råder total identitet mellan stämma och styrelse (Bolag B, C, D och F) kan det 
tyckas vanskligt att avgöra i vilket bolagsorgan som aktieägarna tillika styrelseledamöterna 
och i vissa fall VD:n fattar beslut. Med intervjuerna som bakgrund kan det dock konstate-
ras att aktieägandet ligger till grund för förvaltningen av bolagets angelägenheter. I samtliga 
bolag speglas styrelsesammansättningen mer eller mindre av aktieägarna som uppger att de 
direkt vill ha möjligheten att påverka det bolag som de investerat tid och pengar i. Således 
är det alltså aktieägarna som i sina roller som just ägare som fattar beslut i ägarledda bolag 
med total identitet mellan stämma och styrelse. 

I övriga två bolag (Bolag A och E) där bolagets huvudsakliga beslutsfattare uppges vara en 
enskild aktieägare i egenskap av VD eller majoritetsägare kan det av undersökningen utläsas 
att besluten även av denne fattas i egenskap av aktieägare. Båda respondenterna har varit 
engagerade i respektive bolag sedan starten och representerar den med överlägset störst in-
tresse i bolaget. Av aktieägande och även personligt intresse i bolaget följer VD-posten för 
att kunna styra bolaget i egenbestämd riktning. Det är otvetydigt att aktieägandet inte 
kommit av VD-posten utan att aktieägandet medfört VD-kompetensen i syfte att utöva 
den löpande förvaltningen av bolaget. Trots att respondenterna upplever sig som huvud-
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sakliga beslutsfattare i egenskap av VD är det aktieägandet som avgör vem som fattar be-
slut även i Bolag A och E.  

Vem som fattar beslut i ägarledda bolag är således aktieägarna med viss skillnad avseende 
antal aktieägare. I hälften av undersökningens bolag (Bolag A, C och E) är det en eller två 
individer som har den huvudsakliga makten att fatta beslut i bolagets angelägenheter. I den 
andra hälften av de undersökta bolagen (Bolag B, D och F) uppges att avgörandet i besluts-
fattande är delat mellan samtliga aktieägare. Även i den senare hälften av bolagen kan det 
dock förekomma att enskilda aktieägare har avgörande röst i beslut inom sina respektive 
ansvarsområden. Effekten av det sagda är att det i ägarledda bolag är en enskild aktieägare 
som fattar beslut i många frågor. Det avgörande för kompetensen att fatta beslut är aktie-
innehav men även aktieägarens andel, branscherfarenhet och aktiv arbetsinsats i bolaget in-
verkar.  

Det råder stor förvirring och brist på kunskap bland de undersökta bolagens respondenter 
angående stämmans respektive styrelsens kompetensområde. I Bolag B till exempel känner 
respondenten inte till att beslut mellan ledamöterna kan få innebörden av ett styrelsebeslut. 
Det förekommer endast ett planerat möte i bolaget som i huvudsak utgör den årliga bolags-
stämman. De impulsmässiga besluten ägarna emellan har den materiella karaktären av ett 
styrelsebeslut. Det råder alltså en stor missförståelse eller okunskap om aktiebolagets bo-
lagsorgan och deras respektive kompetens i Bolag B och även i flera övriga bolag. I Bolag C 
där alternativa fora för beslutsfattande upprättats har samtliga fora den materiella innebör-
den av ett styrelsesammanträde eftersom styrelseledamöterna är representerade och beslut 
av styrelsekaraktär fattas. Att sammanträdena inte är formella eller har korrekt benämning 
medför inte att styrelsebeslut i bolagen de facto inte fattas. Detsamma gäller beslut som fat-
tas utanför sammanträdet, exempelvis på familjemiddagar eller dylikt. Beslut fattas generellt 
på ett informellt sätt i ägarledda bolag, det finns inte utrymme att schemalägga och sam-
mankalla till möte för alla beslut som ska fattas, inte heller anses det nödvändigt eftersom 
styrelseledamöter och aktieägare lätt kan nås för överläggning av beslut. Dock krävs en öm-
sesidig kännedom om aktieägarnas prioriteringar i frågan för att beslutsfattande på detta vis 
ska fungera ändamålsenligt. Informella beslut kan få betydelse om de fattas utan övriga ak-
tieägares vetskap men en genomgående respekt för enighet i beslutsfattande tycks gälla 
ägarledda bolag. Beslut som fattas utanför styrelserummet dokumenteras vanligen på efter-
följande sammanträde vilket ger det informella beslutsfattandet liten betydelse.  

Likväl som det i vissa av undersökningens bolag sker ett informellt styrelsearbete genom-
förs det korrekt och formellt i andra. Främst utmärker sig Bolag A och E som båda har 
planerade och strukturerade sammanträden där flertalet styrelsebeslut fattas. Avgörande för 
Bolag A och E:s ordnade form av beslutsfattande är dess förekomst av externa styrelsele-
damöter. Impulsiva och oberäkneliga beslut minimeras av de externa ledamöternas med-
verkan i styrelsen. Möjligheten för en enskild aktieägare att fatta avgörande beslut för bola-
get tycks genomgående i undersökningens bolag bero av känslan och kännedomen om vad 
övriga aktieägare godtar eller medger. Aktieägarna uppfattas ha gemensamma prioriteringar 
och ser ständigt till bolagets bästa vilket resulterar i att samtliga aktieägare är ense i många 
beslutsfrågor. En annan anledning kan vara att den nära kontakt och kommunikation som 
aktieägarna i de undersökta bolagen har underlättar för beslutsfattande av enskild aktieäga-
re. 

Det kan av den genomförda undersökningen konstateras att det är aktieägarna som fattar 
beslut i ägarledda bolag. Aktieägarna kontrollerar styrelsesammansättningen och kan följ-
aktligen utse sig själva som styrelseledamöter. I de ägarledda bolagen finns således en iden-
titet mellan ägande och förvaltning vilken enligt undersökningen gestaltar sig i att aktie-
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ägarna utövar kontroll över såväl aktieinnehav som ledning. Nämnda förhållningssätt antas 
bero av aktieägarnas vilja att och strävan efter att utöva den yttersta och i vissa fall uteslu-
tande makten över bolaget. Eftersom aktieägarna i de undersökta bolagen även är styrelse-
ledamöter och VD kan beslut av förvaltnings- och löpande förvaltningskaraktär komma att 
speglas av aktieägarens egna intressen. Beslut fattas i ägarledda bolag av aktieägare, detta 
gäller sannolikt även beslut av styrelseledamöter och VD eftersom posterna representeras 
av bolagets ägare. Att styrelseledamot och VD fattar beslut i egenskap av aktieägare kan 
komma att påverka bolagets verksamhet. Ägarnas personliga mål påverkar de beslut som 
fattas i bolagets ändamål, således är aktieägarnas personliga intresse direkt avgörande för 
bolagets utveckling. Aktieinnehavet innebär att ägarna har kontroll över styrelsen även om 
den består av externa ledamöter.  

6.2 Påverkas beslutsfattandet av externa personer? 
Det finns en genomgående motvilja att använda rådgivare i de undersökta ägarledda bola-
gen, motivet är att aktieägarna själva önskar bestämma över och styra sitt bolag. I de under-
sökta bolagen syns dock en tendens att vid behov rådfråga revisor, bank eller personliga 
nätverk i juridiska spörsmål. I Bolag A och E inhämtas istället vägledning från externa sty-
relseledamöter. Av det sagda kan konstateras att utomståendes inverkan på beslutsfattande 
i ägarledda bolag är mycket begränsad och att det således är aktieägarna och styrelseleda-
möterna allena som utövar det yttersta beslutsfattandet. Avsaknaden av externa rådgivare 
kan anses ge de ägarledda bolagen introverta drag vilket i sin tur kan komma att hämma ut-
veckling och framtidsvision. Förekomsten av externa styrelseledamöter anses av respon-
denterna i Bolag A, C, D och E vara lösningen. 

Respondenterna i de bolag som har externa ledamöter i styrelsen ser idel fördelar med det-
ta. Hälften av de bolag som enbart har aktieägare i styrelsen (Bolag C och D) planerar inom 
en överskådlig framtid att utse externa styrelseledamöter som ett led i bolagets utveckling. 
De bolag som redan i dagsläget har utsett externa styrelseledamöter eller som planerar att 
göra det inom en överskådlig framtid (Bolag A, C, D och E) har såväl störst omsättning 
som flest antal anställda av de undersökta bolagen. Det sagda åskådliggör att förekomsten 
av externa styrelseledamöter begränsas till något större småbolag (således inte mikrobolag) 
som dessutom har ambitionen att utvecklas ytterligare. Externa styrelseledamöter kan anses 
aktualiseras först när bolaget kommit att utvecklas utöver aktieägarnas kompetens eftersom 
de enligt respondenterna tillför erfarenhet och sakkunskap som inte finns i ägarkretsen.  

Förekomsten av externa ledamöter tvingar bolaget att genomföra planerade och mer for-
mella sammanträden samt minskar spontana och förhastade beslut. Respondenterna kan 
peka ut många fördelar med externa styrelseledamöter men det är deras inverkan på be-
slutsfattande i ägarledda bolag som är av intresse för uppsatsen. De externa ledamöternas 
inverkan på beslut kan sammanfattas enligt följande: 

• De besitter erfarenhet och kunskap som anses saknas i bolaget. För att deras före-
komst i bolaget ska uppfylla sitt syfte antas de påverka beslut som fattas i bolaget 
inom sina respektive område för kompetens.   

• De externa styrelseledamöterna ser bolaget ur ett annat perspektiv än aktieägarna 
och kan således komma med förslag och lösningar på problem som inte annars bli-
vit påtänkta. De externa ledamöterna fungerar som bollplank för aktieägarna och 
diskussion i styrelse med externa styrelseledamöter kan resultera i mer övertänkta 
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beslut än om aktieägaren allena fattar beslut. De externa ledamöternas extroverta 
synsätt kan i viss mån påverka aktieägarnas beslut.  

• De externa ledamöternas förekomst i bolaget förhindrar att informella styrelse-
sammanträden hålls samt minskar risken för ett så kallat köksbordsmanagement. 
Formen för beslutsfattande blir således mer strukturerad. 

Trots de externa ledamöternas inverkan på beslutsfattande i ägarledda bolag är det aktie-
ägarna som tar det slutgiltiga beslutet. Graden av inverkan som de externa ledamöterna har 
på aktieägarna vid beslutsfattande kan inte fastställas. Dock kan det konstateras att deras 
förekomst i bolaget följer av deras värde för bolaget. Således måste de anses påverka be-
slutsfattande i ägarledda bolag i viss mån men anses inte ha direkt avgörande effekt på be-
slutsfattande utan verkar med en rådgivande och inspirerande funktion. 

I de bolag som saknar externa ledamöter kan kunder, revisorer, banker och andra intressen-
ter i viss mån påverka beslut som fattas, vilket dock är avhängigt bolagets bransch. Bolag C 
intar en särställning beträffande extern påverkan. Istället för externa styrelseledamöter upp-
ger respondenten att hjälp och råd inhämtas från Styrelseakademin160 som således får sam-
ma betydelse för Bolag C som externa styrelseledamöter får för Bolag A och E. Samtliga av 
undersökningens bolag uppger att familjemedlemmar utan aktieinnehav eller styrelsemed-
verkan inte påverkar beslut som fattas i bolaget. 

Författarnas uppfattning är att styrelsebeslut som fattas av styrelse med externa styrelsele-
damöter ger större trygghet för bolagets intressenter och även ägare eftersom risken för 
obetänkta och överilade beslut minimeras. Respondenterna i de bolag som har en vision 
om förbättring och tillväxt tycks vara överens om externa ledamöters betydelse för bolagets 
utveckling. De inser att bolaget är i behov av entreprenörsanda och yttre intryck för att 
kunna drivas framgångsrikt. 

6.3 Överensstämmer verkligheten med gällande rätt? 
I flera av de undersökta bolagen ses ingen principiell skillnad på sammanträdena bolags-
stämma och styrelsesammanträde eftersom de i hög utsträckning sammanfaller. Det med-
för en svårighet för respondenterna att urskilja stämmans uppgifter i bolaget från styrel-
sens. Det är därmed även vanskligt att avgöra vilket organ som fattar beslut. Enligt presum-
tionen om bolagsorganens lagstadgade kompetens (se kapitel 3) får det dock anses att re-
spektive organ fattar beslut inom sitt kompetensområde eftersom styrelse- och stämmore-
presentanter båda är närvarande. I ägarledda bolag med total identitet mellan styrelse och 
stämma får sammanblandningen dock liten betydelse och ansträngningar att hålla isär be-
slutsfattande i respektive organ upplevs sannolikt som omotiverade i småbolag. 

Enskilda aktieägare alternativt ett aktieägarkollektiv fattar beslut i ägarledda bolag. Aktie-
ägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas enligt 7:1 ABL på bolagsstämman. 
Det är dock inte på det årliga sammanträdet för bolagsstämma som beslut i bolagets ange-
lägenheter fattas utan på informella eller formella styrelsesammanträden. I de undersökta 
bolagen ses styrelsesammanträdena som forum för avgörande i bolagets mest betydelsefulla 
angelägenheter. Det är på styrelsesammanträden som bolagets strategiska och operativa be-
slut fattas vilket sannolikt har gett skäl till respondent A:s felaktiga uppfattning att styrelsen 
är bolagets högst beslutande organ. På grund av att aktieägarna är representerade i styrelsen 

                                                 
160 Se Styrelseakademins hemsida, www.styrelseakademien.se/web/page.aspx, tillgänglig 2008-12-22, 15:30. 
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fattas besluten här i egenskap av aktieägare vilket belyses av de externa ledamöternas obe-
fintliga beslutsmakt. De externa ledamöterna kan påverka beslut men har till följd av bris-
tande aktieinnehav inte någon avgörande roll i beslutsfrågor. Beslutsfattande utövas således 
inte, i enlighet med ABL, enbart på bolagsstämman i ägarledda bolag och aktieägarnas be-
slutanderätt upphör inte vid den yttersta kontrollen av bolaget utan går ner på detaljnivå 
genom att beslut av förvaltnings- och löpande förvaltningskaraktär fattas i egenskap av ak-
tieägare, inte styrelseledamot och VD. Den dagliga operativa ledningen praktiseras lagenligt 
av styrelse och VD som representeras av aktieägare, därmed kan aktieägare kontrollera det 
yttersta beslutsfattandet i bolagsstämma såväl som i det dagliga arbetet i styrelse och på 
VD-post. Eftersom det är aktieägarna som fattar beslut samt utgör bolagsorganet stämma 
är det bolagsstämman som är det huvudsakliga beslutsfattandeorganet i ägarledda bolag. 
Dock är det på styrelsesammanträdet som besluten fattas, inte i egenskap av styrelseleda-
mot utan av aktieägare. Styrelsesammanträdet får dock inte innebörden av bolagsstämma, 
vi vill genom detta endast understryka att styrelseledamöterna även fattar styrelsebeslut i 
egenskap av aktieägare. I enlighet härmed kan sägas att lagstiftarens avsikt att aktieägarna 
rätt att besluta i aktiebolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma inte motsvaras i de 
ägarledda bolagen. 

Aktieägare i ägarledda bolag har inte den funktion i beslutsfattande som lagstiftaren avsåg 
utan sträcker sig långt mycket längre och genomsyrar hela bolaget. Kompetensfördelningen 
upprätthålls ändå i och med att styrelsen verkställer bolagsstämmans beslut. Aktieägarna 
beslutar först i stämman för att sedan verkställa som styrelseledamot och VD. Responden-
terna skiljer dock inte på i vilket organ besluten fattas. ABL:s bestämmelser om stämmans, 
styrelsens och VD:ns kompetens brukas således inte i ägarledda bolag. Beslutsfattandeor-
ganen smälter samman och kompetensfördelningen fyller ingen eller liten funktion i ägar-
ledda bolag. 

Besluten som fattas på sammanträdet för bolagsstämma spelar ingen viktig roll för ägarled-
da bolag, det är på styrelsesammanträden som materiellt viktiga beslut fattas, vilket kan vara 
anledningen till att lagenliga bolagsstämmor inte förekommer. Undersökningens bolag har 
ersatt sammanträdet för bolagsstämman med förenklade förfaranden såsom aktieägarmöte 
och bolagsstämma per capsulam genom att bruka SAS-principen (vilka redogjordes för i 
avsnitt 3.3.2 och 3.3.3). Aktieägarna är dock utom vetskapen att principen nyttjas vid be-
slutsfattande i bolaget samt dess direkta samband med gällande rätt. Aktieägarna vill styra 
och kontrollera sitt bolag och inser att oenighet är ohållbar i längden. I led med detta tas 
många beslut genom överenskommelser mellan samtliga aktieägare utan att desamma är 
medvetna om utövandet av SAS-principen. Principen används konkludent i samtliga ägar-
ledda bolag exempelvis genom underlåtenhet att kalla till stämma i enlighet med 7:17–24 
ABL. Att principen kommit att bli tillämplig även på materiella fel innebär att aktieägarna 
kan åsidosätta bestämmelser om kompetensfördelningen så länge samtliga aktieägare är 
överens om det och framtida aktieägares eller borgenärers rätt inte träds förnär.  

Att en rakt igenom korrekt traditionell bolagsstämma inte genomförs i något av de ägarled-
da bolagen innebär inte att de sammankomster som respondenterna benämner bolags-
stämma är verkningslösa. Det är inte helt tydligt, varken i förarbeten eller doktrin, beträf-
fande vad som krävs för att förenklade förfaranden ska få samma rättsverkningar som bo-
lagsstämma (se avsnitt 3.3.4). I enlighet med Stattins åsikt anser vi det mest betydelsefullt 
att aktieägarna är medvetna och överens om att bolagsstämma avses med de förenklade 
förfarandena samt att syftet med besluten är att de ska få rättsverkningar av en bolags-
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stämma.161 Eftersom samtliga respondenter benämner det förenklade förfarandet som bo-
lagsstämma är det tydligt att stämma åsyftas. Giltigheten av besluten bör dessutom stärkas 
av att samtliga ”bolagsstämmor” i undersökningens bolag har protokollförts eller doku-
menterats i någon form, vilket i och för sig kan förklaras av att lagen kräver protokollfö-
ring. De förenklade förfaranden av bolagsstämma som genomförs i de undersökta bolagen 
får anses ge samma rättsverkningar som en regelrätt bolagsstämma vilket medför att re-
spondenternas missuppfattning inte ges någon materiell innebörd. Det faktum att beslut i 
ägarledda bolag faktiskt fattas via aktieägarmöten och per capsulam visar att det finns ett 
behov av alternativa beslutsfora för bolagsstämma och en icke existens av förenklade förfa-
randen torde innebära att aktiebolagsformen endast är praktiskt lämplig för stora bolag 
med många aktieägare. På denna punkt kan konstateras att verkligheten i ägarledda bolag 
inte överensstämmer med lagstiftarens avsikt eftersom sammanträdet bolagsstämma hålls 
via förenklade förfaranden och inte som traditionell bolagsstämma. Att respondenterna i 
stor mån saknar kunskap om förenklade förfaranden för bolagsstämma indikerar att det 
finns ett behov av tydligare alternativa former för beslutsfattade i ägarledda bolag. 

VD:n är underordnad styrelsen men i Bolag A och E kan det tyckas att VD:ns roll är över-
ordnad styrelsen och dessutom inkräktar på styrelsens kompetens eftersom VD:n enligt 
uppgift har avgörande beslutsmakt och är bolagets huvudsakliga beslutsfattare. Det ska 
dock tilläggas att det inte finns någon lagstadgad linje mellan styrelsens förvaltning och 
VD:ns löpande förvaltning. Avsikten bakom detta är de varierade förhållandena bolagen 
emellan, det är därmed, som angavs i avsnitt 3.5.2 vanskligt att avgöra vad som utgör en 
VD-syssla från bolag till bolag. Beträffande VD:ns kompetens i samtliga undersökta bolag 
kan konstateras att betydande beslut måste diskuteras med styrelsen i syfte att besluten ska 
fattas kollektivt. Trots att besluten tas upp till diskussion i styrelsen kan VD:n vara den som 
har avgörande beslutskompetens, dock efter att ha övertygat övriga i styrelsen. I samtliga av 
de undersökta bolagen, med Bolag C som undantag, sköter VD:n den löpande förvaltning-
en. Beträffande ABL och VD:ns uppgifter kan de alltså anses motsvara verkligheten i de 
ägarledda bolagen. Det bör dock noteras att VD-sysslan i Bolag B framstår som delad ef-
tersom båda aktieägarna genom sina ansvarsområden fattar beslut i frågor av löpande för-
valtningskaraktär. 

Lagstiftaren ansåg historiskt sett inte aktieägarkollektivet lämpat som ledningsorgan efter-
som aktiebolaget krävde en ständigt närvarande beslutsfattandeförsamling. Trots att antalet 
aktieägare i de undersökta bolagen inte uppgår till det stora aktieägarantal som var vanligt 
förekommande historiskt sett kan det konstateras att lagstiftarens föresats med aktieägarnas 
frånvaro i bolagsledningen inte motsvaras av verkligheten i de ägarledda bolagen. Förr an-
sågs aktieägarrepresentationen inte vara en lämplig församling för beslutsfattande i bolaget. 
Eftersom aktieägarna i de ägarledda bolagen utövar ledningen över bolaget uppnås inte lag-
stiftarens ändamål med separerat ägande och förvaltning. Kompetensfördelningen efterföljs 
inte i de ägarledda bolagen eftersom ägarna vill kunna utöva ledningen av sitt bolag. Följ-
aktligen sammanfaller ägande och förvaltning i ägarledda bolag. Det kan konstateras att de 
bolag med externa ledamöter i styrelsen bäst motsvarar vad lagstiftaren avsåg, nämligen att 
skilja på ägande och förvaltning.  

Det kan konstateras att alla ägarledda bolag inte är lika. Genomgående lika i de undersökta 
ägarledda bolagen är dock att aktieägarna fattar beslut, även beslut av förvaltningskaraktär i 
egenskap av bolagets ägare. Lagen med dess bestämmelser ligger långt från verkligheten i 
de undersökta ägarledda bolagen. Kunskapen om regelverket är knapphändig och respon-

                                                 
161 Stattin, Företagsstyrning, 2008, s. 124 ff. 
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denterna ser ingen förankring i ABL i den dagliga verksamheten. Trots okunskap och miss-
förstånd om ABL i de ägarledda bolagen motsvaras beslutsfattandet av lagstiftarens avsik-
ter i viss mån. Särskiljandet av ägande och förvaltning saknar dock betydelse i de ägarledda 
bolagen vilket innebär att kompetensfördelningen mellan organen med bolagsstämma som 
det högst beslutande organet och styrelse och VD som ansvariga för bolagets ledning 
sammanfaller.  

6.4 Hur fattas beslut i ägarledda bolag? 
I de undersökta bolagen påträffas ett outtalat krav på enighet vid beslutsfattande. I de ägar-
ledda bolagen sker följaktligen ingen omröstning i varken den sammankomst som de un-
dersökta bolagen åsyftar med uttrycket stämma (i följande avsnitt benämnt bolagsstämma) 
eller styrelse vid oenighet. Istället läggs respektive synpunkt fram för diskussion och moti-
vering för att slutligen vägas mot varandra i syfte att skapa enighet i beslutsfattande. Det 
råder en slående samstämmighet mellan undersökningens bolag angående korrelationen 
mellan enighet vid beslutsfattande och sämja bland aktieägare. Det anses vara ohållbart i 
längden att inte vara överens vid beslutsfattandet eftersom en missnöjsamhet kan skapas 
och en splittring i ägarkretsen eller styrelsen vore enda utvägen. Det är med anledning här-
av som omröstning inte sker i de ägarledda bolagen. 

Beslutsförfarandet i bolagsstämman speglar inte aktieposterna. Istället ges samtliga aktie-
ägare lika röst på bolagsstämma oavsett aktieinnehav. Respondent A och E får ses som un-
dantag då de har den avgörande rösten på såväl bolagsstämma som styrelsesammanträde. 
Detta trots att respondent A:s aktieinnehav är mindre än flera övriga aktieägares. Att samt-
liga beslut fattas i enighet medför även att majoritetsbeslut inte existerar.  

Styrelseordförandens utslagsröst är inte avgörande vid lika röstetal i beslut som fattas i sty-
relsen. Styrelsebeslut fattas som stämmobeslut, det vill säga med styrelseledamöternas lik-
värdiga röster. I Bolag A och E kan en utslagsröst anses gälla för respondenterna som en-
ligt egen utsago är kapabla att avgöra ett styrelsebeslut. Att beslutsfattandet enligt uppgift 
sker kollektivt i Bolag B, C, D och F beror på att den enskilde aktieägaren med erfarenhet 
och/eller kunskap på området övertygar övriga aktieägare och styrelseledamöter samt mo-
tiverar sin ståndpunkt med följden att besluten fattas i enighet. En förutsättning som råder i 
de undersökta bolagen är att samtliga styrelseledamöter har förtroende för den enskildes 
kompetens på beslutsområdet. 

6.5 Överensstämmer verkligheten med gällande rätt? 
Likhetsprincipen i 4:1 ABL inskränks i ägarledda bolag eftersom aktieinnehavet inte inver-
kar på aktieägarnas rätt att rösta på bolagsstämma. Aktierna i bolaget har således inte lika 
rätt som lagstiftaren avsåg. Inte heller kan varje enskild aktieägare anses vara tilldelad en 
röst eftersom omröstning aldrig sker utan samtliga beslut fattas enhälligt. Således utnyttjas 
inte reglerna i ABL om majoritetsbeslut i olika beslutsfrågor. I ägarledda bolag efterföljs 
inte lagens regler om aktiernas lika värde eller om majoritet vid beslutsfattande. I ägarledda 
bolag värdesätts heller inte omröstning som metod för beslutsfattande vilket innebär att be-
stämmelserna i 7:37, 40-42 ABL om bolagsstämmans beslutsförhet inte tillämpas.  

I de undersökta bolagen fattas styrelsebeslut kollektivt. En styrelseledamot kan med moti-
vering och god grund övertyga övriga ledamöter om utgången av ett beslut. Beslutsomröst-
ning i ägarledda bolag sker inte i bolagsstämman och inte heller i styrelsen. Därmed spelar 
det i ägarledda bolag ingen roll om varje enskild ledamot ges en röst att rösta med. Det lag-
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stadgade kravet i 8:21 ABL om att mer än hälften av ledamöterna ska närvara för styrelsens 
beslutsförhet överträds inte. Inte heller tycks högre antal uppställas som krav i bolagsord-
ningen. Dock anses styrelsen beslutsför i ägarledda bolag endast om samtliga ledamöter är 
närvarande eller får möjlighet att uttrycka sin ståndpunkt. I undantagsfall fattas beslut där 
samtliga ledamöter inte ges möjlighet att yttra sig, vanligen handlar det dock om beslut av 
liten materiell betydelse eller då de frånvarande ledamöternas vilja och inställning till ifråga-
varande beslut kan förutses av beslutsfattande ledamöter. När styrelsebeslut fattas i ägar-
ledda bolag uppfylls det lagstadgade kravet i 8:22 ABL om majoritet eftersom samtliga sty-
relsebeslut enligt uppgift, med vissa undantag, fattas enhälligt av ledamöterna. De externa 
ledamöternas inverkan på beslut får, som tidigare nämnts, endast anses ha en inspirerande 
och rådgivande funktion. Det är således styrelseledamöter som även utgör bolagets aktie-
ägare som avses vid beslutsfattandets enhällighet. 

Styrelseordförandens utslagsröst aktualiseras inte i de undersökta bolagen, istället är det en-
skilda aktieägare vars uteslutande beslutsmakt eller kompetens inom ansvarsområde som 
avgör beslutet ifråga. Vid lika röstetal i ägarledda bolag kan det således tyckas att ABL:s be-
stämmelse om ordförandens utslagsröst (8:22 ABL) inte utnyttjas. Beslutsfattandet kommer 
dock i de undersökta bolagen inte till omröstning för avgörande. Styrelsebeslut fattas enhäl-
ligt i ägarledda bolag i syfte att samtliga ledamöter och aktieägare ska vara tillfreds med de 
beslut som fattas i bolaget och även den riktning besluten tar bolaget. 
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7 Förenklingsbehov i aktiebolagsrätten – analys och 
slutsats 

Kapitlet syftar till att, med bakgrund i genomförda empiri och analys i kapitel sex, analysera behovet av 
förenklingar i aktiebolagsrätten. I det avslutande avsnittet kommer författarna även ge förslag på hur en ny 
lag bör utformas beträffande styrning och beslutsfattande.  

7.1 Finns det ett behov av förenklingar? 

Uppsatsens undersökning visar tydligt att ABL inte når ut till de små och ägarledda bola-
gen, lagen används inte praktiskt då många av bestämmelserna saknar tillämplighet och inte 
anses vara anpassade efter de små bolagens särskilda behov. Ägarledda bolag utmärker sig i 
det avseendet att det finns ett personligt intresse i att medverka i bolagets samtliga besluts-
fattandeorgan. Verkligheten motsvarar i flera fall inte gällande rätt i den mån att lagen inte 
tillämpas som lagstiftaren avsett. I de fall där verkligheten ändå överensstämmer med lagen 
sker det i regel genom ett omedvetet handlande från bolagens aktörer snarare än via en 
medveten handling i enlighet med ABL. Förfarandet skapar osäkerhet, inte enbart för bola-
get och dess representanter utan även för externa aktörer. Empirins resultat indikerar inte 
att lagen bryts, men den kan inte heller anses efterföljas och tillämpas korrekt. Konstate-
randet leder oss till slutsatsen att det finns ett behov av förenklingar för ägarledda bolag.  

Utredningen som pågår om ett enklare aktiebolag är första steget mot förenklingar. Dess-
värre tycks inte utredningen fokusera på behovet av en ny lag, eller förenklingar bolagsor-
ganen emellan, i dagsläget upplevs utredningen som långsam, ofokuserad och bristande på 
idéer. Vid en hearing på justitiedepartementet som hölls i mitten av september 2008 disku-
terades bland annat frågan om en ny lag. Merparten av de medverkande visade negativ in-
ställning till förslaget om en ny lag, istället uttrycktes önskan att lägga fokus på att förenkla 
ABL. Det fördes dock inga diskussioner kring att förenkla beslutsfattandeprocessen utan 
diskussionen tycktes cirkulera kring strukturförändringar av uppbyggnaden i ABL. Utred-
ningen involverar många intresseorganisationer vilket gör att hela förfarandet upplevs som 
långsamt utan ordentligt spetsfokus. Kanske kan det vara så att utredningens redan åstad-
komna förenklingar exempelvis angående avskaffandet av revisionsplikten medför att utre-
darna känner sig nöjda med vad de åstadkommit. Utredningens sammansättning med di-
verse representanter från intresseorganisationer kan även misstänkas se för mycket till egen 
vinning och inte till småbolagens behov, de som lagen verkligen bör anpassas för. Många 
av organisationerna tjänar pengar på byråkratiska registreringsförfaranden och rådgivande 
funktioner när kunskapen i småbolagen inte räcker till.  

Utredningen bör inte nöja sig med de förenklingar som åstadkommits utan ta utredningen 
ett steg längre och arbeta än hårdare för att skapa ett regelverk anpassat för småbolagen. 
En ändamålsenlig lag som utgår från de små bolagens behov är vad som får anses erfordras 
för att fylla en funktion i småbolagen. Lagen bör utformas så att det finns enkla, lätt til-
lämpningsbara bestämmelser som ska stå till buds för alla privata bolag. Beroende på bola-
gets storlek, ambitioner och egen vilja ska det sedan gå att välja av lagens samtliga regler för 
att skapa ett regelverk som passar varje bolags enskilda behov. Exempelvis kan ett bolag 
välja en relativt enkel modell som innebär att bolaget enbart har en styrelse där ledamöterna 
har lika rösträtt och där besluten fattas kollektivt. Ett annat bolag kan välja att ha både 
stämma och styrelse och i styrelsen ha fastlagda uppgifter, ansvarsområden och särskilda 
röstningsförfaranden. Den nya lagen bör varken hindra eller tvinga bolagen att välja det ena 



 Förenklingsbehov i aktiebolagsrätten – analys och slutsats 

 61

eller det andra utan vara formbar för att i största möjliga mån tjäna sitt syfte och aktivt till-
lämpas. 

Det finns två sätt att angripa problemet, antingen förenklas och anpassas nuvarande regler i 
ABL alternativt skapas en ny lag för privata bolag. Vi anser att en ny lag för de privata bo-
lagen vore att föredra. Vi ämnar inte diskutera behovet av förändringar för publika bolag 
men som ABL är strukturerad får den anses utgöra ett lämpligt regelverk för publika bolag. 
ABL:s regelmassa bör dock inte kvarstå som gällande lagstiftning för privata bolag efter-
som bestämmelser gällande privata och publika bolag i samma regelverk ger ett rörigt in-
tryck. Anledningen till respondenternas missförstånd och kunskapsbrist beträffande regel-
verket kan ha bakgrund häri. 

Vår ståndpunkt är sammanfattningsvis att förenklingar i aktiebolagsrätten erfordras. Vi an-
ser att utredningen om ett enklare aktiebolag inte fokuserar på, och inte heller tycks ha upp-
täckt problemen avseende bolag där identitet föreligger mellan ägande och ledning. Inspira-
tion kan i detta hänseende inhämtas från länder som ligger före Sverige i förenklingsarbetet. 
De utländska modellerna som redogjorts för tidigare (se kapitel 4) kan tänkas applicerbara 
även på svenska privata aktiebolag. Istället för att hämta inspiration och åsikter från olika 
intresseorganisationer bör inspiration därför hämtas från länder som i likhet med Sverige 
har för avsikt att modernisera och förenkla aktiebolagsrätten. På så vis undslipper utred-
ningen att påverkas av bakomliggande intressen.  

7.2 De lege ferenda perspektiv (förslag till förenkling) 

De sex aktiebolag som deltagit i undersökningen är alla ägarledda men väldigt olika avseen-
de uppbyggnad, exempelvis beroende av förekomsten av externa styrelseledamöter, antal 
aktieägare i styrelsen och formalitet avseende sammanträden. Sammansättning av ägande 
och ledning varierar således på olika punkter vilket leder till att flera olika förfaranden till-
lämpas i bolagen. En lag som i princip är helt dispositiv och kan anpassas efter bolagets 
specifika modell är därför att föredra. En lag som kan tillämpas direkt i bolagen såväl som 
reglera bolagen. Den nya lagstiftningen bör således baseras på ledorden flexibilitet och val-
barhet. På samma vis som ABL inte är anpassad för samtliga aktiebolag skulle en lag utan 
valmöjligheter inte vara anpassad för alla små bolag  

En ny lag bör bestå av vissa grundläggande tvingande bestämmelser. I syfte att uppnå ett 
fungerande företagsklimat bör det finnas bestämmelser som kräver minst ett bolagsorgan 
för ledning och beslutsfattande vilket ger skydd åt bolagets borgenärer. Bestämmelserna 
angående bolagets styrning och beslutsfattandet bör göras dispositiva och valbara. Övriga 
områden ligger utanför syftet med denna uppsats och kommer därför inte att diskuteras vi-
dare, förslaget rör således endast beslutsfattandeprocessen och bolagsorganen. Inspiration 
har inhämtats från modellerna i engelsk och dansk rätt som redogjorts för i kapitel 4. Fokus 
bör framförallt ligga på att ge bolagen de bästa förutsättningarna att skapa ett lednings- och 
beslutandeorgan som fyller en verklig funktion i bolaget då empirin tydligt visat att det är i 
ledningsorganet besluten fattas om än i rollen som aktieägare. Vi tror inte på att ha en eller 
två fasta modeller att välja mellan vad gäller styrande och ledning. Som redogjorts för ovan 
är de ägarledda bolagen väldigt olika exempelvis avseende ägarstruktur, styrelsesamman-
sättning, juridiska kunskaper och framtida ambitioner vilket innebär att det skulle behövas 
fler än två, tre olika modeller att välja mellan vilket i sin tur skulle kräva ett mycket omfat-
tande regelverk som således skulle vara vanskligt att förstå och tillämpa. De engelska mo-
dellerna har lett oss till tanken att det ska finnas möjlighet att välja att bara ha stämma, att 
bara ha styrelse, eller att ha både och, samt att strukturen inom organen ska kunna utfor-
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mas för att passa de enskilda bolagen. Vi förespråkar därmed total dispositivitet vad gäller 
utformandet av de olika styrande och förvaltande organen i bolaget. Lagen bör dock upp-
ställa ett minimikrav på åtminstone ett lednings- och beslutsfattandeorgan i varje bolag som 
ägarna själva som får bestämma struktur och utformning på.  

Styrelsen har efter genomförda empiri visat sig vara det mest betydelsefulla organet i de 
ägarledda bolagen. Bolags aktieägare och ledning bör därför ges möjlighet att själva be-
stämma hur förfarandet i ledningsorganet ska se ut. Valfrihet ska ges i frågor rörande vilka 
som ska medverka i styrelsearbetet, om det ska finnas en överordnad beslutsfattare med ut-
slagsröst, om rösterna ska fördelas efter aktieinnehav, om samtliga ska ha lika rösträtt i alla 
bolagets beslut och om det ska finnas inbördes fastlagda uppgifter som varje enskild med-
lem av styrelsen har ansvar för.  

Stämman som bolagsorgan ska ges möjlighet att kvarstå om aktieägarna önskar. Det kan 
finnas aktieägare som inte önskar delta aktivt i ledningen av bolaget men ändå ha kvar sitt 
inflytande som aktieägare, det måste finnas en möjlighet för dem att ha kvar den traditio-
nella uppdelningen med stämma och styrelse. Empirin visar att bolag med stora framtidsvi-
sioner önskar en fortsatt skillnad bolagsorganen emellan i syfte att förbereda sig för vad 
som ska ske i framtiden. Förfarandet kring stämman måste dock simplifieras. Kallelse, be-
stämd dagordning och dylikt bör förenklas och anta formen av vad som kan liknas vid sty-
relsesammanträde. Bestämmelser om fasta punkter på bolagsstämman bör göras dispositiva 
för aktieägarna att avgöra i syfte att förenkla för ägarledda bolag. På så vis kan vissa punk-
ter diskuteras i styrelsen om det anses vara bättre lämpat beslutsforum i den enskilda frå-
gan. Även på denna punkt är valbarheten viktig, om aktieägarna inte anser sig behöva en 
bolagsstämma ska de inte av lagkravet tvingas att ha det. För bolag med få aktieägare som 
även är styrelseledamöter är det inte givet att fler än ett beslutsfattande organ erfordras. 
Möjligheten bör då finnas att välja bort exempelvis stämman och bara ha en styrelse som 
sköter bolagets angelägenheter. 

Vi anser att de minsta bolagen skulle gagnas av ett fåtal föreslagna modeller eller lämpliga 
tillvägagångssätt att använda sig av. Undersökningens samtliga respondenter framhöll vik-
ten av regler att rätta sig efter eller bruka som checklista för att kontrollera att vissa förfa-
randen skötts på ett korrekt vis. Det faktum att många av de mindre bolagens aktörer inte 
heller besitter tillräckliga juridiska kunskaper för att fritt välja från diverse regler som skulle 
finnas i en ny lag talar också för vikten av att ha något att vända sig till förutom lagen. I en-
lighet med förslagen i dansk rätt bör en samling av de vanligast förekommande modellerna 
skapas och sammanställas på ett enkelt sätt. Språket skulle med fördel göras lättförståligt 
och mindre formellt. En sådan sammanställning av föreslagna modeller skulle inte vara ut-
tömmande och inte heller stadgas i lagen utan finnas tillgänglig på till exempel internet. 

Trots att vi är starka förespråkare av flexibilitet och valbarhet inser vi att det måste finnas 
en balans mellan tvingande regler och behovet av individuella regler som passar de enskilda 
bolagen. En ny lag skulle därför baseras på vissa fasta regler som inte är valbara utan auto-
matiskt måste tillämpas. Framförallt skydds- och ansvarsregler för såväl bolagets ägare, som 
förvaltare och bolagets borgenärer. I övrigt skulle en ny lag med fördel byggas kring ett opt-
in system, det vill säga att de regler som inte uttryckligen väljs lämnas därhän. Detta förslag 
är att föredra då bolagen i detta fall väljer de regler som passar dem och undkommer pro-
blemen med att ha en omfattande regelmassa att ta ställning till. Det viktiga här är att un-
derlätta för bolagen, kontrollering av regler som i slutändan inte tillämpas måste anses vara 
en onödig börda som kan undkommas genom att endast de regler som ska användas väljs.  
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De regler som bolagen väljer att tillämpa bör tas in i bolagsordningen samt registreras hos 
Bolagsverket. Undersökningen visar att regler och styrning efterfrågas i viss mån, med an-
ledning härav är det viktigt att de val som görs övervakas och registreras. Med detta förfa-
rande finns det även i fortsättningen ett kontrollerande organ som ser till att bolagen följer 
de bestämmelser som finns och lever upp till sättet de har valt att styra sitt bolag på. Bola-
get ska ha möjlighet att ändra de regler de avser tillämpa men detta kan bara ske om änd-
ringarna registreras hos Bolagsverket. Bolagets aktieägare bör utforma bolagets profil efter-
som det i slutändan är de ägande personerna som både ska äga och leda bolaget samt har 
en föreställning om hur detta ska ske. Att tydligt kunna visa hur bolaget är strukturerat ger 
utomstående en möjlighet att från början veta vad de ger sig in i samt om de vill vara en del 
av bolaget under de premisser som råder. Det skapar trygghet för såväl bolagets interna 
som externa personer. 

Ägarledda bolag är nära sammankopplade med aktieägarnas privatliv, härav är det än vikti-
gare att bolagets aktörer förstår de regler de agerar efter för att inte ta skada på ett person-
ligt plan. Många ägarledda bolag drivs i liten skala utan större kunskap om lagar och regler. 
Detta beror inte på en ovilja från bolagens sida, snarare brist på kunskap och övermäktiga 
reglerverk. Med ett anpassat regelverk gynnas inte bara de redan existerande bolagen, det 
uppmuntrar också människor till nyföretagande. Aktiebolagsformen är sättet att driva ett 
bolag utan personligt ansvar. Att inte göra denna bolagsform otillgänglig för bolagsdrivan-
de i mindre omfattning är viktigt. Den svenska aktiebolagrättsliga lagstiftningen måste mo-
derniseras och göras mer tillgänglig för småbolagen. Flera länder i Europa har redan påbör-
jat detta arbete vilket kan sporra den pågående utredningen om ett enklare aktiebolag att ut-
rätta konkreta förenklingar i Sverige. Ett nytt regelverk bör vara ändamålsenligt, skapa 
trygghet samt vara behjälpligt, vilket skulle gagna näringslivet. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

Beslutsfattandet 

Namn och bolag? 

Antal aktieägare och styrelseledamöter?  

Relation mellan aktieägarna och styrelsen? Finns det någon extern styrelseledamot, dels 
utanför ägarkretsen och dels extern per definition? Finns det VD i bolaget? 

Hur kom du in i företaget från första början? Hur bildades bolaget?  

Vad har företaget för ambitioner och framtidsvisioner?  

Vem eller vilka upplever du som bolagets huvudsakliga beslutsfattare 

Ser du någon skillnad på styrelsen och stämman i ert bolag? Framförallt beträffande hur 
besluten fattas, i vilket forum besluten fattas, hur beslutsfattandet dokumenteras, proces-
sens gång/tidsomfattning/antal inblandade personer. 

Hur går det till från att initiativet till ett beslut tas till det att beslutet fattas, kan du beskriva 
processen? Ser du någon skillnad i denna process om det är stämmobeslut eller ett styrelse-
beslut? 

Vad kan ett typiskt styrelseuppdrag vara i ert bolag? Tar styrelsen/stämman upp andra ty-
per av frågor som vi ej frågat om? 

Hur tänkte ni när styrelsen sattes samman, hur skulle arbetsgången se ut, finns det en tanke 
bakom personerna i styrelsen?  

Finns det en skriftlig arbetsordning för styrelsen?  

Hur många styrelsesammanträden har ni uppskattningsvis per år? Förekommer det andra 
planerade/spontana möten som ni inte direkt förknippar som styrelsemöte men där typiska 
styrelsebeslut fattas, t.ex. på släktmiddag, på arbetslunchen?  

Hur löser ni att ni är oense i en fråga? Röstar ni, vem har utslagsröst eller har ni olika an-
svarsområden etc., finns detta reglerat någonstans? 

Hålls bolagsstämmor i bolaget? Vilka frågor tas upp här, hur ser sammanträdet ut?  

Tror du att er beslutsfattandemodell ser ut som den gör för att ni är ett ägarlett bolag, skul-
le det varit skillnad om det fanns externa personer inblandade i ägandet och ledningen? 

Spelar de personliga inbördes relationerna någon roll vid beslutsfattandet, är det famil-
jens/kompanjonkretsens ledare eller bolagets ledning som faktiskt fattar besluten? För-
kommer det att personer som inte äger eller leder företaget (men ändå har någon slags rela-
tion till bolaget) påverkar bolagets agerande? 

Om det föreligger privata schismer ägarna/styrelseledamöterna emellan, kan detta komma 
att påverka besluten som fattas i bolaget?  

Finns det regler i ABL som ni avsiktligen åsidosätter genom att alla aktieägare är överens 
om det (SAS-principen)? Varför görs detta? 
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Hur mycket använder ni ABL som hjälpmedel när ett beslut ska fattas?  

ABL bekymmersam - förenklingar 

Hur får ni info om vad som enligt lag måste upprättas eller genomföras i ett aktiebolag? 
Använder ni exempelvis webbsidor, bolagsverket, konsulter eller själva regelverket. 

Vad är din spontana uppfattning om regelverket ABL?  

Eftersöker du förenklingar för ägarledda/mindre aktiebolag på vilket område?  

Om du fick peka på några saker som skulle kunna göras enklare vad gäller just beslutsfat-
tandereglerna, vad skulle det spontant vara? Anser du att det finns regler som är onödigt 
krångliga eller helt överflödiga, eller känns reglerna som en trygghet att falla tillbaka på och 
bekräfta att man agerat på ett riktigt sätt. 

Skulle du föredra en enskild lag för små privata bolag alternativt en minimireglering för 
ägarledda bolag med ytterligare bestämmelser för småbolag samt större bolag i jämförelse 
med dagens situation?  

 

 


