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Sammanfattning 
En företagskoncentration innebär att marknadsmakt koncentreras. Den eller 
de personer som ges möjlighet att utnyttja den koncentrerade makten kan 
agera på sätt som anses skadliga för konkurrensen. Om det fastställs att en 
företagskoncentration är skadlig kan den komma att förbjudas. Personer 
som står i begrepp att företa handlingar, vilka kan konstituera 
företagskoncentration, bör beakta risken som ett potentiellt förbud innebär. 
För att kunna göra ett sådant beaktande måste förutsättningar finnas att 
bedöma vilka handlingar som ger upphov till företagskoncentration. Det 
måste finnas en förutsebarhet i vilka kriterier som konstituerar 
företagskoncentration. 
 
Det här arbetet behandlar företagskoncentration som uppkommer genom 
förändrad kontroll. Med förändrad kontroll menas att det bestämmande 
inflytandet över ett företags affärsstrategi förändras. Arbetet avgränsar sig 
till att behandla ensam kontroll i publika aktiebolag. En mängd 
omständigheter kan ligga till grund för bedömningen att bestämmande 
inflytande över ett aktiebolags affärsstrategi föreligger. Omständigheterna 
av intresse kan avgränsas genom det konkurrensrättsliga kontrollbegreppets 
precision. Konkurrensrätten ger inte - då de kriterier konkurrensrätten ställer 
upp såsom konstituerande kontroll är kortfattade och allmänt hållna - 
tillräcklig information för att kontrollbegreppet ska kunna konstateras ha en 
sådan erforderlig precision. Genom att utvärdera kriterierna mot bakgrund 
av de förutsättningar för utövande av kontroll som aktiebolagsrätten ställer 
upp kan dock ett tydliggörande, och därmed en ökad precision av 
kontrollbegreppets innebörd, nås. Härigenom bör möjligheten att förutse 
uppkomsten av företagskoncentration öka. 
 
Genom att analysera aktiebolagets makthierarki kan konstateras att det 
typsikt sett är den som har möjlighet att driva igenom ordinära 
stämmobeslut som innehar det bestämmande inflytandet över 
affärsstrategin. Den aktieägare som har möjlighet att driva igenom ordinära 
stämmobeslut kan ge styrelsen anvisningar som relaterar till affärsstrategin. 
Styrelsen är i enlighet med aktiebolagets makthierarki skyldig att följa 
anvisningarna. För det förhållandet att det inte är möjligt att ge styrelsen 
direktiv, kan den som har möjlighet att driva igenom ordinära 
stämmobeslut, utse majoriteten av styrelseledamöterna och därigenom utöva 
ett bestämmande inflytande över affärsstrategin. Hur förhåller sig då denna 
aktiebolagsrättsliga analys till de kriterier som konkurrensrätten ställer upp 
såsom konstituerande kontroll? Kan analysen användas för att tydliggöra 
kriterierna - eller är det kontrollbegrepp som konkurrensrätten använder sig 
av väsensskilt ifrån det som kan härledas ur aktiebolagsrätten? Som framgår 
av arbetet kan analysen i hög grad användas för att tydliggöra det 
konkurrensrättsliga kontrollbegreppets innebörd. 
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Förord 
När jag med detta arbete avslutar mina juridikstudier kan jag se till tillbaka 
på en rolig, intressant och mycket givande tid i vackra Lund. Tiden går, som 
man säger, alltid fort när man har roligt. Från termin ett, till skrivande stund, 
känns det som att inte alltför mycket tid har fortlöpt. Dock, allting har ett 
slut och det är nu dags att omsätta de kunskaper som förvärvats på den 
Juridiska fakulteten. Fakulteten har erbjudit en god utbildning och miljön 
och atmosfären omkring Juridicum är alltid trevlig och positiv. Därför: ett 
stort tack till fakultetens personal och de föreläsare och lärare som på ett 
inspirerat och engagerat sätt fördjupat förståelsen för de juridiska 
spörsmålen. Tack också till alla vänner och bekanta som bidragit till att ge 
tiden i Lund guldkant. Ett särskilt tack riktas till mina följeslagare ifrån 
första till sista terminen, Jakob Wijkander och Erik Löfwall. Tack också till 
min flickvän Karin Ingeltun som bistått mig med korrekturläsning och 
allmänt varit en glädjekälla i vardagen. Slutligen vill jag nämna min 
handledare Katarina Olsson som givit värdefulla synpunkter på arbetet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2



Förkortningar 
ABL  Aktiebolagslag (2005:551) 
EG  Europeiska gemenskaperna 
EGT  Europeiska gemenskapernas officiella tidning 
HD  Högsta domstolen 
JT  Juridisk tidsskrift vid Stockholms Universitet 
KL  Konkurrenslagen (1993:20) 
Kommissionen Europeiska Gemenskapernas kommission 
KKVFS  Konkurrensverkets författningssamling 
MD  Marknadsdomstolen 
NJA  Nytt Juridiskt Arkiv del I 
Prop.  Proposition  
Rådet   Europeiska unionens råd 
SFS  Svensk författningssamling 
SOU   Statens Offentliga Utredningar 
SvJT  Svensk Juristtidning 
SvSkT  Svensk Skattetidning  
ÅRL  Årsredovisningslagen (1995:1554) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3



1 Inledning 
Målsättningen för den svenska konkurrensrätten är att tillse att en effektiv 
konkurrens råder på marknaden. Lagstiftaren har identifierat ett antal hinder 
för målet om effektiv konkurrens. Ett av dessa hinder är 
företagskoncentrationen. Regleringen av företagskoncentration riktar sin 
udd mot problemet att personer med för stor makt kan agera på marknaden 
utan att ta hänsyn till konkurrenter och i förlängningen, utan att ta hänsyn 
till kunder och konsumenter. Konkurrenslagstiftningen sätter uppkomsten 
av företagskoncentrationer, i de fall de visar sig skadliga, i 
motsatsförhållande till effektiv konkurrens. I enlighet med detta avses 
företagskoncentrationer med skadliga effekter på konkurrensen motverkas 
och undanröjas.  
 
De marknadsaktörer som konkurrenslagstiftningen vänder sig till är företag. 
En typ av företag som spelar en särskilt viktig roll i vårt samhälle är 
aktiebolaget. Anledningen till detta är att aktiebolagsmodellen har en 
mycket stor samhällsekonomisk betydelse. Modellen antas generera 
ekonomisk tillväxt och uppmuntra företagande.1 Det är vidare så att ägandet 
i aktiebolag är särpräglat i och med ansvarsfriheten för bolagets 
förpliktelser, vilket i sig medför särskilda krav på omgärdande lagstiftning.  
 
Förhållandet mellan konkurrensrätten och aktiebolaget utgör studiet för 
detta arbete. Mer precist är det begreppet kontroll i regleringen om 
företagskoncentration, satt i förhållande till aktiebolag, som ska utredas.  
 
Förändrad kontroll är ett av de sätt varigenom företagskoncentration kan 
uppstå. Förvärvaren av kontroll anses kunna företa dispositioner som 
påverkar företagets marknadsbeteende. Ur konkurrensrättslig synpunkt är 
det möjligheten att påverka ett marknadsbeteende som är det intressanta. 
Sättet kontrollen uppkommer på är, något hårddraget, av underordnad 
betydelse. Emellertid, för ägarna, vilkas rättshandlingar vid uppkomsten av 
företagskoncentration kan komma att ogiltigförklaras, är det av stor vikt att 
det finns en förutsebarhet i vad som kan komma att konstituera förändrad 
kontroll.   
 
Det här arbetets tes är att det konkurrensrättsliga begreppet kontroll endast 
kan ges en tillfredsställande precision om det appliceras på en konkret 
associationsform, i detta arbete associationsformen aktiebolaget. 
Konkurrensrätten ger en något fragmentarisk bild av vad kontroll inom ett 
aktiebolag är och hur kontrollen kan förändras. Det förefaller som att, med 
beaktande av vad som ovan sagts om förutsebarhet, det finns ett behov av 
att tydliggöra de kriterier som konkurrensrätten ställer upp. I arbetet intas 

                                                 
1 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, Norstedts Juridik, 2005, s.13-15. Se också prop. 
1998/99:144, s.32. Här framhålls att aktiebolaget är den dominerande företagsformen vad 
gäller bedrivande av verksamhet i större skala.  
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ståndpunkten att aktiebolagsrätten tillhandahåller medel som kan användas 
för att uppnå en större tydlighet vad gäller det konkurrensrättsliga 
kontrollbegreppets innebörd. 
 

1.1 Syfte 

Det övergripande syftet med arbetet är att tydliggöra innebörden av det 
kontrollbegrepp som upptagits i 34§ 1st. 2p. Konkurrenslagen2 (KL). 
Preciseringen görs utifrån konkurrensrätten och de förutsättningar för 
kontroll som aktiebolagsrätten stipulerar. Det är den ensamma kontrollen, 
således inte den gemensamma, som avses utredas. Den grundläggande 
reflektion som ligger bakom arbetets inriktning är att det förefaller viktigt 
att, såväl ur ett rättsekonomiskt- som ur ett rättsstatsperspektiv, det finns en 
betryggande möjlighet för aktieägarna att kunna förutse vilka handlingar 
som kan resultera i att företagskoncentration uppstår.   
 
Arbetet syftar vidare till att ge en förståelse för de ändamål som ligger 
bakom regleringen av företagskoncentration i KL. Hur tillämpningen av KL 
avgränsar sig i förhållande till EG-rätten, samt den svenska 
konkurrensrättens strävan efter harmonisering med EG-rätten. Utan en 
sådan förståelse blir det svårt att på ett riktigt sätt relatera till den 
problematik som följer av arbetets övergripande syfte.  
 

1.2 Frågeställning 

De huvudsakliga frågor som det här arbetet ska ge svar på är följande: vad 
är ensam kontroll - i regleringen av företagskoncentrationers mening - i 
aktiebolag? På vilka sätt kan ensam kontroll – och därmed 
företagskoncentration - uppstå? Dessa frågor kräver för besvarande en 
utredning av det konkurrensrättsliga kontrollbegreppet. Finns det möjlighet 
att tydliggöra innebörden av kontrollbegreppet, i den delen det avser ensam 
kontroll, utifrån en för konkurrensrätten och aktiebolagsrätten gemensam 
definition av kontroll? 
 

1.3 Närmare om arbetets tema och avgränsning 

Kontroll över ett företag i regleringen av företagskoncentrationers mening 
kan komma att förändras antingen på så sätt att en juridisk eller fysisk 
person, förutsatt att den fysiska personen redan kontrollerar minst ett 
företag, skaffar sig ensam kontroll över ett företag, eller på så sätt att 
gemensam kontroll skaffas genom ett samfällt agerande.3 I det fallet 
kontrollen var och förblir gemensam kan den förändras genom att en person 

                                                 
2 SFS 1993:20.  
3 Konkurrensverkets allmänna råd om begreppet företagskoncentration (KKVFS 2000:2) 
p.6. 1,2st. 
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som tidigare inte haft kontroll träder in ibland de kontrollerande4 eller 
genom att någon eller några personer inom den kontrollerande gruppen 
ersätts av annan person.5 Kontrollen torde även kunna, i det fallet en 
betydande förändring av kontrollens karaktär sker, förändras genom att 
antalet personer i kontrollgruppen minskar.6  
 
Uppdelningen mellan ensam och gemensam kontroll motiveras utifrån 
ståndpunkten att kontroll som utövas ensamt skiljer sig ifrån den som utövas 
gemensamt.7 Skillnaden ligger främst i det förhållandet att, vid gemensam 
kontroll, hänsyn måste tas till de olika intressen som andra 
kontrollinnehavare ger uttryck för, eller potentiellt kan komma att ge uttryck 
för.8 Olika omständigheter behöver därför beaktas då bedömningen rör 
gemensam kontroll jämfört med då den rör ensam kontroll. 
 
Det här arbetet behandlar endast ensam kontroll. Anledningen till detta är, 
så som ovan redogjorts för, att olika omständigheter behöver beaktas 
beroende på vilken kontrollform som utreds. Med ambitionen att tydliggöra 
kontrollbegreppets innebörd utifrån aktiebolagsrätten blir det ogörligt att 
arbeta med båda typerna av kontroll. Jag har valt att fokusera på 
kontrollbegreppet i den delen det avser ensam kontroll därför att ett 
utredande av den gemensamma kontrollen betingar beaktande av en mängd 
olika potentiella intressen, vilka i sin tur aktualiserar en mängd alternativa 
sätt att uppnå kontroll. För att, inom ramen för det här arbetet, kunna verka 
för ett tydliggörande av kontrollbegreppets innebörd genom en konsekvent 
och enhetlig framställning, får arbetet avgränsas till att enbart utreda ensam 
kontroll. 
 
Ensam kontroll kan enligt konkurrensrätten i undantagsfall definieras 
negativt, d.v.s. som en möjlighet att förhindra beslutsfattande.9 Arbetet 
avser emellertid endast att utreda positiv kontroll, d.v.s. sådan kontroll som 
möjliggör genomdrivandet av beslut. Avgränsningen görs av den 
anledningen att negativt definierad ensam kontroll i hög grad aktualiserar 
samma överväganden som den traditionella gemensamma kontrollen.10  
 
Arbetet behandlar företagskoncentration som uppstår genom förändrad 
kontroll. Endast kortfattat kommer att redogöras för företagskoncentration 
som uppstår genom sammanslagning. Denna redogörelse lämnas av den 
anledningen att en helhetsbild av institutet företagskoncentration förmedlas, 
                                                 
4 KKVFS 2000:2, p.37 samt Kommissionens tillkännagivande om begreppet berörda 
företag enligt rådets förordning nr 4064/89 om kontroll av företagskoncentrationer, EGT C 
66 2.3.1998, p.41. 
5 Dnr 675/2000, Folksam ömsesidig livförsäkring m.fl., Konkurrensverkets beslut 2000-09-
13. 
6 Konkurrensverkets allmänna råd om begreppet berörda företag (KKVFS 2000:4) p.19,20 
samt t.ex. Kommissionens beslut i IV/M.452, Avesta II, 1994-06-09. 
7 KKVFS 2000:2, p.14. 
8 Kommissionens åsikt i ärende IV/M.0023, ICI/Tioxide, 1990-11-28. 
9 KKVFS 2000:2, p.36, samt Cook, Kerse, E.C Merger Control, 4:e uppl., Sweet & 
Maxwell, 2005, s.38,46,47,51. 
10 jmfr KKVFS 2000:2, p.36, samt Cook, Kerse, s.51. 
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samtidigt som värdefulla möjligheter till kontrastering och reflektion 
uppnås. Arbetet kommer inte att behandla företagskoncentration som 
uppkommer i gemensamt företag, s.k. ”joint venture”. Som ovan nämnts 
avgränsar sig arbetet till att utreda ensam kontroll. Den kontroll som utövas 
i ett joint venture är gemensam.11

  
Arbetet kommer att redogöra för både rättsliga och faktiska omständigheter 
vilka kan ge upphov till att kontroll – och företagskoncentration – 
föreligger. Det är emellertid endast sådana omständigheter som häftar vid 
ägarnas agerande som redogörs för. De fall då kontroll kan uppkomma 
baserat på rent ekonomiska bedömningsgrunder faller således utanför 
arbetets avgränsning.12

 
Det är den svenska nationella konkurrenslagstiftningen som belyses i detta 
arbete. Följaktligen kommer inte EG-rätten att självständigt redogöras för. 
Den svenska konkurrensrätten är dock i hög grad influerad och beroende av 
EG-rätten. Av denna anledning kommer arbetet, då det är ändamålsenligt, 
att redogöra för delar av EG-rätten. 
 
Det här arbetet behandlar det fallet att företagskoncentration sker i 
aktiebolag. Anledningen till att just aktiebolaget är föremål för studien är att 
det främst är denna associationsform som torde bli föremål för KL:s 
tillämplighet vid beaktande av lagens tröskelvärden. En annan anledning är 
att aktiebolaget är en mycket intressant associationsform att utreda ur 
kontrollsynpunkt då dess organisation innehåller olika organ med såväl 
autonom som överlappande kompetens. Slutligen är det så att 
konkurrensrätten i lag, motiv, råd och tillkännagivanden på ett påtagligt sätt 
tar sikte på aktiebolaget i val av terminologi, något som understryker 
associationsformens betydelse ur företagskoncentrationssynpunkt. 
 
Arbetet avgränsar sig till att endast behandla ensam kontroll över aktiebolag 
i sin helhet. Förvisso finns intressanta aspekter att belysa i t.ex. det 
förhållandet att ensam kontroll föreligger över viss del av ett aktiebolag, 
medan gemensam kontroll föreligger över en annan del,13 eller då ett 
förvärv av ensam kontroll medför att gemensam kontroll uppkommer i 
företag vari det förvärvade företaget har ett bestämmande inflytande.14  Med 
ambitionen att ge en konsekvent och enhetlig framställning15 kommer 
sådana situationer dock inte att beröras i arbetet. Inte heller kommer förvärv 
av rörelse eller förvärv av vissa tillgångar att beröras i arbetet.16 Arbetet 
behandlar kontroll över aktiebolag, inte kontroll över tillgångar som skilts 
ifrån aktiebolag. 

                                                 
11 Konkurrensverkets allmänna råd om gemensamma företag (KKVFS 2000:3) p.5. 
12 KKVFS 2000:2, p.7, samt prop. 1998/99:144, s.42. 
13 Kommissionens tillkännagivande om begreppet koncentration enligt rådets förordning nr 
4064/89 om kontroll av företagskoncentrationer, EGT C 66 2.3.1998, p.16.   
14 se tex. COMP/M.3973, CMA CGM/Delmas, 2005-12-01.  
15 se motiveringen till avgränsningen från att behandla gemensam kontroll strax ovan. 
16 KKVFS 2000:2, p.9. 
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Svensk aktiebolagsrätt känner två olika former av aktiebolag: privata och 
publika. Den reella skillnaden mellan privata och publika bolag torde, då 
privata bolag ofta har ett aktiekapital som vida överstiger minimigränsen, 
vara att privata bolags aktier inte är avsedda att spridas till en vidare krets.17 
Det här arbetet avgränsar sig till att behandla publika bolag. Dels därför att 
publika bolag typiskt sett kan antas nå upp till höga omsättningsnivåer,18 
dels därför att strukturen i ägandet i publika bolag tenderar att bli ett annat 
än i privata bolag där relationen mellan bolagsorganen, åtminstone i de fall 
fråga är om fåmansbolag, blir avdramatiserad och inte nödvändigtvis 
påkallar en undersökning av genom vilket bolagsorgan den som har kontroll 
över aktiebolaget utövar sin makt.19 Det som behandlas i arbetet kan dock i 
hög grad appliceras även vid företagskoncentrationer som uppstår i privata 
bolag.  
 
1.4 Metod 

Jag har valt att tydliggöra innebörden av det konkurrensrättsliga 
kontrollbegreppet, i den delen det avser ensam kontroll, genom att utgå ifrån 
en aktiebolagsrättslig definition av kontroll. Jag är medveten om det 
problematiska i angreppssättet. Det konkurrensrättsliga kontrollbegreppet är 
mycket komplext av den anledningen att det behandlar kontroll över ett 
företags affärsstrategi.20 Det finns många sätt att uppnå en sådan kontroll. 
 
I den aktiebolagsrättsliga kontexten brukar, med ”kontroll”, avses att en 
majoritet av rösträttigheterna i bolaget innehas.21 Denna bestämning av 
kontrolls innebörd är inte tillräcklig för att i en högre grad tydliggöra vad 
ensam kontroll i konkurrensrättens mening är för något. En mer precis 
definition erfordras för detta ändamål. Samtidigt måste definitionen vara så 
pass vid att den tillåter beaktande av alla de faktorer varigenom 
konkurrensrätten stipulerar att ensam kontroll kan uppstå. 
 
Det finns alltså en problematik i att, utifrån en aktiebolagsrättslig definition, 
tydliggöra vad som avses med ensam kontroll i konkurrensrättens mening. 
Emellertid, det förefaller meningsfullt att undersöka möjligheten till 
precisering genom just en aktiebolagsrättslig definition av kontroll. Kontroll 
i regleringen av företagskoncentrationers mening ska ses i kontexten av den 
associationsform vari kontrollen innehas.22 Intuitivt känns det rimligt att 
kontroll över aktiebolag, som innehas av aktieägare, bör kunna tydliggöras 
utifrån de rättskällor som häftar vid aktiebolagsmodellen. Med andra ord: 
det förefaller vara ett rimligt antagande att kontroll i aktiebolag utövas 

                                                 
17 Sandström, s.57 
18 Typiskt sett kan sägas att publika bolag är stora medan privata bolag är små. Se SOU 
1995:44, s.155. 
19 jmfr prop. 1997/98:99, s.78. 
20 Gustafsson m.fl., Svensk konkurrensrätt, 2:a uppl., Norstedts Juridik, 2004, s.142. 
21 Gustafsson m.fl., s.142, se också Sandström, s.175. 
22 jmfr Cook, Kerse, s.47. 
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enligt de förutsättningar som de rättskällor som häftar vid 
aktiebolagsmodellen ger.  
 
Jag hävdar inte att aktiebolagsrätten är tillräcklig för att tydliggöra när 
ensam kontroll i regleringen av företagskoncentrationers mening föreligger. 
Konkurrensrätten är troligen alltför dynamisk till sin natur23 - medan 
aktiebolagsrätten är alltför statisk - för att en sådan ståndpunkt ska kunna 
intagas. Vad jag menar är att de rättskällor som omger aktiebolagsmodellen 
bör studeras och analyseras då de kan bidra med ett tydliggörande av det 
konkurrensrättsliga kontrollbegreppets innebörd. Med denna utgångspunkt, 
och med hjälp av en för ändamålet avpassad aktiebolagsrättslig definition av 
kontroll, avser jag att i detta arbete göra så. 
 

1.5 Material 

Jag använder mig i arbetet av de traditionella rättskällorna lag, praxis, motiv 
och doktrin för att utreda de frågor arbetet avser besvara. Källorna hämtas 
såväl ifrån konkurrensrätten, som ifrån aktiebolagsrätten. Vidare kommer 
Konkurrensverkets allmänna råd och Kommissionens tillkännagivanden att 
studeras. I några fall hämtas information ifrån företagsekonomiska källor.  
 

1.6 Disposition 

Arbetets disposition syftar först till att ge läsaren en grundläggande 
förståelse för institutet företagskoncentration, för att därefter gå vidare in på 
bedömningen av uppkomst av företagskoncentration genom förvärv av 
ensam kontroll.   
 
I kap. 2 ämnas i enlighet med detta redogöras för ändamålet bakom 
regleringen av företagskoncentration. Här belyses de negativa effekter som 
uppkomsten av företagskoncentration kan få på den effektiva konkurrensen. 
Det redogörs också för det förhållandet att företagskoncentration kan ha 
positiva effekter på konkurrenssituationen. Kapitlet ska vidare ge en insikt i 
vilka koncentrationer som omfattas av KL, under vilka omständigheter en 
företagskoncentration kan komma att förbjudas, samt vilken relationen 
mellan den svenska regleringen av företagskoncentration och den 
motsvarande EG-rättsliga regleringen är. Kapitlet avslutas med en 
redogörelse för problematiken som kan ligga i att förutse en 
företagskoncentration och behovet av att tydliggöra kriterierna som 
konstituerar företagskoncentration genom förändrad kontroll. 
 
I kap. 3 redogörs först för vad ensam kontroll i regleringen av 
företagskoncentrationers mening är för något, d.v.s. vilken typ av kontroll 
som konkurrensrätten ägnar sin uppmärksamhet. Därefter ses till 
aktiebolagsrätten med ambitionen att hitta en lämplig arbetsdefinition, 

                                                 
23 Cook, Kerse, s.38,39. 
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vilken hypotetiskt kan fungera som utgångspunkt för ett tydliggörande av de 
kriterier som konstituerar kontroll i konkurrensrättens mening. Efter 
fastställandet av lämplig arbetsdefinition söker arbetet, med definitionens 
hjälp, lokalisera i vilket av aktiebolagets organ som möjligheten att utöva 
kontroll typiskt sett är allokerad. Detta görs genom ett utredande av 
aktiebolagets makthierarki.  
 
I kap. 4 kommer, efter att arbetet nått en slutsats beträffande genom vilket 
bolagsorgan som kontroll typiskt sett utövas, denna slutsats att sättas i 
förhållande till de kriterier konkurrensrätten ställt upp för förändrad 
kontroll. Genom att sätta kriterierna i förhållande till utredningen av 
aktiebolagets makthierarki är förhoppningen att en fylligare diskussion om 
vad som konstituerar ensam kontroll, än vad som är kutym, ska kunna föras. 
 
I kap. 5 görs en avslutande analys av det som framkommit i undersökningen 
beträffande genom vilket bolagsorgan som kontroll utövas och hur denna 
undersökning förhåller sig till de kriterier varom konkurrensrätten stadgar 
att kontroll uppstår.  
 
 

 10



2 Begreppet 
företagskoncentration 
Med en företagskoncentration avses enligt 34§ KL: 
 

1. att två eller flera tidigare självständiga företag slås 
samman, eller 
2. att antingen en eller flera personer, som redan 
kontrollerar minst ett företag, eller också ett eller flera 
företag genom förvärv av värdepapper eller tillgångar, 
genom avtal eller på annat sätt direkt eller indirekt får 
kontroll över ett eller flera företag eller delar därav. 
Bildandet av ett gemensamt företag som på varaktig 
basis fyller en självständig ekonomisk enhets samtliga 
funktioner utgör en företagskoncentration enligt första 
stycket 2. 
 

 

2.1 Koncentration av marknadsmakt 

Lagtexten under 2 ovan syftar till att beteckna sådana förhållanden som 
medför att marknadsmakt koncentreras inom visst eller vissa företag. 
Marknadsmakten skall vara sådan att den medför varaktiga 
strukturförändringar på ekonomiska och kommersiella marknader.24 De 
varaktiga förändringar på marknaden som konkurrensrätten talar om hänför 
sig till konkurrenssituationen. Med utgångspunkten i ekonomisk teori sätter 
konkurrensrätten marknadsmakt i samband med bristande konkurrens.25 
Genom ökad marknadsmakt blir företag i högre grad oberoende av 
konkurrenter26 och möjligheter att sätta relativt höga priser i förhållande till 
kostnader ökar. De höga priserna medför allokativ ineffektivitet eftersom de 
får negativa effekter på konsumtionen - en dödviktsförlust uppstår. Vidare 
antas marknadsmakt medföra risk för att incitamenten att producera till 
lägsta möjliga kostnad reduceras, att bredden av produktionsutbudet 
minskar, samt att resurser spenderas på improduktiva konkurrensåtgärder 
som t.ex. lobbying och överdriven marknadsföring.27

 
Värderingen av marknadsmakt görs utifrån ett samhällsekonomiskt 
perspektiv. Det överordnade intresset för konkurrensrätten är att tillse att 
konkurrens som är till nytta för konsumenterna råder på marknaden. Det är 

                                                 
24 KL 1,3§§ och prop. 98/99:144, s.39. 
25 SOU 1998:98, bilagedel, studie av Stennek, s.16. 
26 jmfr Gustafsson m.fl., s.160. 
27 SOU 1998:98, bilagedel, studie av Stennek, s.16, se också Korah, EC Competition Law 
and Practice, 8:e uppl., Hart Publishing, 2004, s.9 ff, samt Nordell, Konkurrensteori och 
konkurrensbegränsning, Stockholms Universitet, 1996, s.25. 
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alltså i sig självt inget ändamål att tillse att ett visst antal konkurrenter finns 
på marknaden. Belysande för fokuseringen på konsumentintresset är det 
uttalande Konkurrensverket gjorde i Statens Järnvägar, SJ 
Fastighetsdivisionen28   
 

Den svenska konkurrenslagen har sin utgångspunkt i 
konsumentintresset. Den är primärt inte tillkommen för 
att främja producenters intressen om detta inte 
sammanfaller med konsumentintresset. I 
konkurrenslagen finns således regler som ytterst syftar 
till att uppnå en effektiv konkurrens på marknaden till 
nytta för konsumenterna. 

 
Det ska noteras att ur det samhällsekonomiska perspektivet, 
marknadsmakten också kan värderas som positiv i det att den kan verka för 
att höja effektiviteten i produktionen. Effektivitetsvinsterna kan sedan föras 
vidare till konsumenterna genom t.ex. lägre priser och bättre service.29  
 

2.2 Kontrollen av företagskoncentrationer 

I motiven framhålls att endast sådana företagskoncentrationer som kan 
medföra effekter på konkurrenssituationen och samhällsekonomin bör ligga 
inom KL:s kontrollområde.30 Ekonomisk styrka verkar vara den 
konkurrensfördel som lagstiftaren främst anser kunna få konsekvenser för 
konkurrenssituationen och samhällsekonomin. I enlighet med detta 
avgränsas kontrollområdet utifrån de berörda företagens omsättning.31 
Genom fokuseringen på omsättningen ställs företagens ekonomiska styrka i 
förhållande till marknadsmakt och förändrade marknadsstrukturer. 
Avgränsningen av kontrollområdet utifrån omsättningen anses också 
innebära ett lättillämpligt kriterium för bedömningen av huruvida en 
företagskoncentration faller inom eller utom KL:s kontrollområde.32  
 
De företagskoncentrationer som faller inom kontrollområdet är enligt KL 
37§ 1st. sådana där: 
 

1. de berörda företagen tillsammans har en omsättning i 
Sverige föregående räkenskapsår som överstiger fyra 
miljarder kronor och 
2. minst  två av de berörda företagen har en omsättning 
i Sverige föregående räkenskapsår som överstiger 100 
miljoner kronor för vart och ett av företagen. 

                                                 
28 Dnr 1099/97, Konkurrensverkets beslut 1998-12-14. Se också Förordning (1996:353) 
med instruktion för Konkurrensverket, 2§.  
29 Nordell, s.24.  
30 Prop. 1998/99:144, s.50.  
31 Vad som avses med omsättning preciseras i Konkurrensverkets allmänna råd om 
beräkning av omsättning (KKVFS 2000:5). 
32 Prop. 1998/99:144, s.50. 
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Företagskoncentrationer som uppfyller kriterierna i p.1 och 2 ska enligt 37§ 
1st. anmälas till Konkurrensverket. Om särskilda skäl föreligger får 
Konkurrensverket, då enbart kriteriet i p.1 är uppfyllt, enligt 37§ 2st., ålägga 
en part i en företagskoncentration att anmäla en koncentration. 
  

2.3 Konkurrenstestet 

Om det konstaterats att en företagskoncentration faller inom KL:s 
kontrollområde skall den enligt KL 34 a § förbjudas om:  
 

1. den skapar eller förstärker en dominerande ställning 
som väsentligen hämmar eller är avsedd att väsentligen 
hämma förekomsten av effektiv konkurrens inom 
landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. 
2. ett förbud kan meddelas utan att väsentliga nationella 
säkerhets- eller försörjningsintressen åsidosätts. 

  
Bedömningen av huruvida en koncentration är skadlig brukar kallas för 
”konkurrenstestet”. Det avgörande för bedömningen är huruvida det kan 
konstateras att ”koncentrationen medför en reell minskning av 
konkurrensen.”33 Om konkurrenstrycket på marknaden, efter genomförandet 
av en koncentration, är tillräckligt för att upprätthålla en effektiv 
konkurrens, torde inte koncentrationen bedömas som skadlig.34 I 
bedömningen ska ett flertal omständigheter beaktas: bl.a.: marknadsstruktur, 
de berörda företagens marknadsställning och ekonomiska och finansiella 
styrka, faktisk och potentiell konkurrens från företag belägna i eller utanför 
Sverige, inträdeshinder, köparnas valmöjligheter, samt tillgångs- och 
efterfrågeutveckling.35  
 
I konkurrenstestet vägs också de positiva aspekter, som en koncentration 
kan medföra, in. Företag måste ges utrymme att agera på sådant sätt att 
deras flexibilitet och anpassningsförmåga, i en omvärld som typiskt sett är 
starkt föränderlig, inte statisk, ökar. Som Marknadsdomstolen framhöll i 
fallet Optiroc Group AB ska vid ett konkurrenstest av företagskoncentration, 
i det här fallet genom företagsförvärv,36 ”beaktas att företagsförvärv utgör 
en naturlig och viktig del i en fortlöpande marknadsekonomi och att en ökad 
internationell handel innebär att omvandlingstrycket och kravet på 
strukturrationaliseringar ökar.”37

 

                                                 
33 Dnr 696/2000, p.37, Cerealia, Konkurrensverkets beslut 2001-01-08. 
34 Dnr 918/1999, p.73, Arla, Konkurrensverkets beslut 2000-04-03.  
35 se Cerealia, p.37. I SOU 1998:98 framhålls svårigheten att i lagtext mer exakt ange vilka 
omständigheter som ska beaktas. Istället får en helhetsbedömning göras, där vissa 
omständigheter kan förväntas väga tyngre än andra, se SOU 1998:98, s.246,247.  
36 Begreppet företagskoncentration är komplext och begränsas inte till 
äganderättsövergång, se vidare kap. 2.5.2 nedan.   
37 MD 1998:10, Optiroc Group AB, se också prop. 1998/99:144, s.54. 
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2.4 Förhållandet mellan svensk rätt och EG-
rätten 

2.4.1 Gemenskapsdimensionen 

Måhända överflödigt att påpeka, faller företagskoncentrationer som inte 
uppfyller kriterierna i 37§ 1st. utanför KL:s tillämpningsområde. Det finns 
emellertid också en övre gräns att beakta. Denna gräns dras där 
gemenskapsdimensionen börjar. Inom gemenskapsdimensionen har 
Kommissionen, i enlighet med Rådets förordning om kontroll av 
företagskoncentrationer (koncentrationsförordningen),38 i princip exklusiv 
behörighet att pröva huruvida en företagskoncentration står i strid med 
målsättningen om effektiv konkurrens och den inre marknadens 
vidareutveckling.39 Enligt samma metodik som ligger till grund för det 
kontrollområde varom regleras i KL 37§ 1st., konkretiseras bedömningen av 
huruvida Kommissionen är behörig att pröva ett ärende om 
företagskoncentration, genom tröskelvärden. Enligt art. 1.2 i 
koncentrationsförordningen har en koncentration gemenskapsdimension om 
a) den sammanlagda omsättningen i hela världen för samtliga berörda 
företag överstiger 5 miljarder euro, och b) den sammanlagda omsättningen 
inom gemenskapen för minst två av de berörda företagen överstiger 250 
miljoner euro. Gemenskapsdimension föreligger dock inte om vart och ett 
av de berörda företagen uppnår mer än två tredjedelar av sin sammanlagda 
omsättning inom gemenskapen i en och samma medlemsstat. På de grunder 
varom regleras i art. 1.3 kan gemenskapsdimension i vissa fall föreligga 
även om inte kriterierna i art. 1.2 a) och b) är uppfyllda.   
 
För att komma till rätta med problem som kan uppstå då flera medlemsstater 
enligt sin nationella lagstiftning är behöriga att pröva samma 
koncentrationsärende, finns möjlighet för medlemsstaterna att hänskjuta 
ärende till Kommissionen även om inte förordningens tröskelvärden är 
uppfyllda.40 Mot bakgrund av subsidiaritetsprincipen i art. 5, EG-
fördraget,41 finns likaledes möjlighet till hänskjutande ifrån Kommissionen 
till medlemsstaterna.42 Det finns också en möjlighet för parterna till 
företagskoncentrationen att begära hänskjutande antingen till eller från 
Kommissionen.43 Sammantaget kan sägas att koncentrationsförordningen 
syftar till att ett ärende ska prövas av den myndighet som är bäst lämpad för 
det.  
 

2.4.2 EG-rättens betydelse för svensk konkurrensrätts 

                                                 
38 Rådets förordning (EG) nr 139/2004, EUT L 24, 29.01 2004. 
39 Koncentrationsförordningen, skäl 3,5 och 8. 
40 Koncentrationsförordningen, art. 22. 
41 EG-fördraget, EGT C 325, 24.12 2002.
42 Koncentrationsförordningen, art. 9. 
43 Koncentrationsförordningen, art. 4.4 och 4.5. 
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tillämpning 

Regleringen av företagskoncentration fick sin nuvarande utformning genom 
en lagändring som trädde i kraft den 1 april år 2000.44 Tidigare hade den 
svenska konkurrensrätten använt sig av termen företagsförvärv för att 
beteckna de transaktioner som ansågs kunna komma att utgöra ett hot mot 
effektiv konkurrens. Genom lagändringen kom den svenska 
konkurrensrätten att anpassas till EG:s regler om företagskoncentration.  
 
Det finns skillnader i utformningen av den svenska och den EG-rättsliga 
regleringen av företagskoncentration. Främst hänför sig dessa skillnader till 
det materiella test som utförs för att utreda huruvida en koncentration har 
sådan konkurrenshämmande karaktär att den bör förbjudas.45 Emellertid, en 
generell strävan bakom svensk konkurrensrätt är att verka för en 
harmonisering med gemenskapsrätten. Beträffande företagskoncentrationer 
framhöll regeringen i proposition 1998/99:144 att tillnärmandet av svensk 
koncentrationskontroll till den EG-rättsliga var särskilt ”viktig för företagen 
och att det är av stort värde att de svenska reglerna utformas i nära 
överensstämmelse med vad som gäller inom gemenskapsrätten.”46 
Gemenskapens rättspraxis och Kommissionens tillkännagivanden om hur 
den tolkar rättsläget omkring institutet företagskoncentration ska, i enlighet 
med detta, beaktas vid svensk konkurrensrätts tillämpning och utveckling.47 
Det kan noteras att Konkurrensverket utformat sina allmänna råd om hur 
företagskoncentration ska bedömas med ledning av Kommissionens 
tillkännagivanden.     
 

2.5 Att förutse företagskoncentration 

I enlighet med vad som redogjorts för under 2.3 ovan kan en 
företagskoncentration anses som skadlig för den effektiva konkurrensen och 
komma att förbjudas. Ett förbud mot företagskoncentration innebär att 
rättshandling som utgör del av företagskoncentrationen därefter, d.v.s. efter 
förbudet, blir ogiltig.48 Ogiltighet inträder dock inte beträffande sådana 
rättshandlingar som utgörs av förvärv över börs, auktoriserad 
marknadsplats, annan reglerad marknad, eller genom inrop på exekutiv 
auktion (marknadsköp). I sådana fall får förvärvaren istället åläggas att 
avyttra det som har förvärvats. Även beträffande andra rättshandlingar än 
marknadsköp kan ålägganden, istället för ogiltighet, i enlighet med en 
proportionalitetsprincip, användas som konkurrensfrämjande åtgärd.49 Det 
kan tilläggas att de fall då företagskoncentration uppstår genom 

                                                 
44 SFS 2000:88. 
45 Wetter m.fl., Konkurrensrätt – en handbok, 3:e uppl., Thomson Fakta AB, 2004, s. 652. 
46 Prop.1998/99:144, s.43. 
47 Prop.1998/99:144, s.44, se också Wetter m.fl. s.652. 
48 KL 35§. 
49 KL 35,36§§. 
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marknadsköp torde vara lätträknade, kontrollposter förvärvas vanligen 
utanför de etablerade marknadssystemen.50

 
Här ska nu återigen ges den reflektion som utgör utgångspunkt för arbetet.51 
Om handeln över marknadsplatser häftar vid den osäkerhet som hot om 
ogiltighetssanktion kan medföra torde omsättningen på marknadsplatserna 
drabbas. Paralleller kan dras till diskussionen om huruvida aktieköp över 
börs ska kunna föranleda felansvar för säljaren. I mångt och mycket 
omsättningens intresse, synes den allmänna uppfattningen i doktrin vara att 
skuldebrevslagen - inte köplagen - blir tillämplig på ickeförhandlade 
aktieköp. Det måste finnas en förutsebarhet i handeln på marknadsplatser 
och köplagens felregler, liksom KL:s ogiltighetssanktion, rimmar illa med 
detta. 
 
Regleringen av företagskoncentration vänder sig till kollektivet ägarna.52 
Det är primärt ägarnas handlande som kan ge upphov till 
företagskoncentration. Grundat på samhällsekonomiska överväganden avser 
konkurrensrätten att motverka och undanröja sådana handlingar från ägarnas 
sida som ger upphov till skadliga företagskoncentrationer. Samtidigt anses 
det ur samhällsekonomisk synpunkt viktigt att förutsättningar för aktivt 
ägande finns.53 En av dessa förutsättningar är att det finns en förutsebarhet i 
ägandet. Liksom i fallet med ickeförhandlade aktieköp i sammanhanget 
felansvar/ogiltighet och omsättning, torde begränsad förutsebarhet i 
rättsföljd vid ägardispositioner i förhållande till uppkomsten av 
företagskoncentrationer få negativa konsekvenser för det aktiva ägandet.54  
 

2.5.1 Förutsebarhet vid sammanslagning 

I KL 34§ 1st. 1p. regleras företagskoncentrationer som uppstår genom 
sammanslagning. Sådana företagskoncentrationer torde i regel vara mindre 
problematiska att förutse. Framförallt då sammanslagning sker genom 
fusion,55 vare sig det är fråga om absorption eller kombination, förefaller 
regelverket vara klart och lättillämpligt. Något mer svårbedömt torde 
tillämpningen av regelverket vid uppkomst av företagskoncentration genom 
faktisk sammanslagning vara.56

 

                                                 
50 Sacklén, Om felansvar vid aktieköp, SvJT, 1993, s. 813. 
51 se syftet bakom arbetet under kap. 1.1 ovan. 
52 Prop. 1998/99:144, s.41. 
53 Prop. 1997/98:99, s.75, se också Stattin, Företagsstyrning, Uppsala Universitet, 2005, 
s.77, Nerep, Om reformeringen av aktiebolagsrätten i Sverige, Festskrift till Gunnar 
Karnell, Gotab AB, 1999, s.491. 
54 jmfr Gustafsson m.fl., s.165. 
55 KKVFS 2000:2, p.4. 
56 Den faktiska omständighet som främst torde kunna grunda sammanslagning är 
tillskapandet av en varaktig gemensam ekonomisk ledningsenhet. Andra faktorer av 
relevans är förlust- och vinstutjämningar liksom gemensamt ansvar för skadestånd. Se 
KKVFS 2000:2, p.5. 

 16



2.5.2 Förutsebarhet vid förändrad kontroll 

I KL 34§ 1st. 2p. regleras företagskoncentrationer som uppstår genom att 
kontroll över företag förändras. Huruvida företagskoncentrationer uppstått 
på sådant sätt torde många gånger föranleda en i hög grad problematiserad 
bedömning. Vid övergången ifrån begreppet företagsförvärv till begreppet 
företagskoncentration i den svenska konkurrenslagstiftningen påpekades i 
motiven att begreppet företagskoncentration har en mer komplicerad 
innebörd än begreppet företagsförvärv.57 Komplexiteten grundas i det 
förhållandet att uppkomsten av företagskoncentration inte behöver innebära 
någon äganderättsövergång. Vid bedömningen av om en transaktion innebär 
att kontroll över ett företag uppnås ska ”alla rättsliga och faktiska 
omständigheter i det enskilda fallet” prövas.58 Således ett mycket brett 
spektra av omständigheter. Omständigheterna av intresse för bedömningen 
avgränsas dock i det att de ska vara sådana att de ger upphov till kontroll. 
Genom ett kontrollbegrepp och dess grad av precision kan alltså 
tydliggöras vilka omständigheter som kan ge upphov till 
företagskoncentration.  
 
En precisering av kontrollbegreppet låter sig svårligen göras om inte frågan 
sätts in i sitt rätta sammanhang. Det rätta sammanhanget är den 
associationsform där förändring av kontroll eventuellt ägt rum.59 
Anledningen till detta är att olika associationsformer bjuder olika 
förutsättningar för kontroll. Beaktar man inte dessa skillnader och fördjupar 
analysen av begreppet kontroll inom respektive associationsform riskerar 
bedömningsgrunderna att bli vaga. Om bedömningsgrunderna är vaga leder 
detta till att, så som ovan antytts, ägarnas möjligheter till att förutse 
konsekvenserna av sina handlingar reduceras.  
 

                                                 
57 Prop. 1998/99:144, s.43. 
58 Prop. 1998/99:144, s.42. 
59 jmfr Cook, Kerse, s.47. 
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3 Förvärv av ensam kontroll 

3.1 Bestämmande inflytande över 
affärsstrategin 

Företagskoncentration genom ensam kontroll föreligger då bestämmande 
inflytande över ett företag förvärvas av en juridisk eller av en fysisk person 
- förutsatt att den fysiska personen redan kontrollerar minst ett företag.60 
Personen ifråga ska agera ensamt, d.v.s. kontrollen ska inte förvärvas i 
samarbete med annan person. Normalt sett är kontrollen ifråga positiv i det 
att den möjliggör genomdrivande av beslut, men den kan också definieras 
negativt i det att den ger vetorätt att blockera beslut.61 Såsom nämnts under 
kap. 1.3 ovan, faller den negativt definierade ensamma kontrollen utanför 
arbetets avgränsning.  
 
Den ensamma kontrollen ska innebära en möjlighet62  att, genom 
rättigheter, avtal, eller på något annat sätt, utöva ett bestämmande inflytande 
över det företag där koncentration uppstår.63 Det bestämmande inflytandet 
ska vara sådant att det ger möjlighet att bestämma utformningen av ett 
företags affärsstrategi.64 Anledningen till att konkurrensrätten riktar sin 
uppmärksamhet mot just affärsstrategin är att det är genom utformningen av 
affärsstrategin som ett företags marknadsbeteende avgörs.65 Det är 
marknadsbeteendet som kan komma att förändra strukturförhållandena på 
marknaden och därigenom förutsättningarna för en effektiv konkurrens.  
 
Det bestämmande inflytandet över affärsstrategin måste, för att 
företagskoncentration ska anses föreligga, vara varaktigt.66 Vad som avses 
med varaktigt kan nog i viss utsträckning vara branschberoende. Inom EG-
rätten synes ett bestämmande inflytande, som föreligger under mindre än 
fyra år, normalt inte utgöra företagskoncentration.67 Konkurrensverket intar 
                                                 
60 KKVFS 2000:2, p.6 1,2st. 
61 KKVFS 2000:2, p.36, samt Cook, Kerse, s.38,46,47. 
62 Det är möjligheten att utöva ett bestämmande inflytande som är det avgörande, inte 
huruvida det bestämmande inflytandet verkligen utövas. Se Kommissionens 
tillkännagivande om begreppet koncentration enligt rådets förordning nr 4064/89 om 
kontroll av företagskoncentrationer, p.9, 2st., samt Kommissionens beslut i IV/M.330, 
McCormick/CPC/Rabobank/Ostmann, 1993-10-29. Kommissionen framhåller (p.17), 
beträffande huruvida kontroll konstituerats, att ”The mere possibility of exercising decisive 
influence is sufficient, unless clearly undermined by factual evidence.” 
63 KKVFS 2000:2, p.10. 
64 Wetter m.fl., s.677, Gustafsson m.fl., s.142, Cook, Kerse, s.37,38, samt terminologin som 
används i KKVFS 2000:2. 
65 Cook, Kerse, s.37,38 
66 Prop. 1998/99:144, s.39,44,45, samt koncentrationsförordningen, art.3.1, se också Wetter 
m.fl., s.653. 
67 Cook, Kerse, s.38, samt COMP/M2389, Shell/DEA, 2001-12-20. I fallet ansågs en 
övergång ifrån gemensam till ensam kontroll efter tre år utgöra ett förvärv av ensam 
kontroll ifrån början.  
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ståndpunkten att en generell gräns för varaktighet är att det bestämmande 
inflytandet ska föreligga under minst en treårsperiod.68  
 
När väl bestämmande inflytande över företagets affärsstrategi har uppnåtts 
spelar det ingen roll huruvida det bestämmande inflytandet klassificeras 
som mer eller mindre starkt. Är inflytandet bestämmande föreligger 
kontroll, är det inte bestämmande föreligger inte kontroll.69 Detta 
förhållande medför bl.a. att interna omstruktureringar inte ger upphov till 
förändrad kontroll, d.v.s. om en kontroll förstärks men kontrollen redan 
innan förstärkningen konstituerade ett bestämmande inflytande, så 
uppkommer inte en företagskoncentration p.g.a. förstärkningen.70  
 

3.2 Ensam kontroll i aktiebolag 

Vi har under kap. 3.1 sett att konkurrensrätten preciserar begreppet kontroll 
på så sätt att ett bestämmande inflytande över ett företags affärsstrategi ska 
föreligga. 
 
Det här arbetet utreder under vilka omständigheter bestämmande inflytande 
över ett aktiebolags affärsstrategi föreligger. Räcker den information som 
konkurrensrätten ger till för en tillfredsställande utredning av när sådant 
bestämmande inflytande föreligger? Svaret förefaller vara: ibland, ibland 
inte. Även då konkurrensrätten ger tillräcklig information blir den alltför 
knapphändig för en förståelse av varför bestämmande inflytande i 
aktiebolaget föreligger. Är det då av intresse att en sådan förståelse nås? 
Mot bakgrund av den diskussion som under kap. 2.5 har förts beträffande 
behovet av förutsebarhet i företagskoncentrations uppkomst besvaras den 
frågan jakande. Hur ska då innebörden av bestämmande inflytande i 
aktiebolag tydliggöras?   
 
Som framhållits i kap. 1.4 förefaller ett rimligt antagande vara att kontroll i 
aktiebolag utövas enligt de förutsättningar som de rättskällor som häftar vid 
aktiebolagsmodellen ger. Aktiebolagsrätten är sannolikt inte tillräcklig för 
att fullt ut klargöra när ensam kontroll i regleringen av 
företagskoncentrationers mening föreligger, men aktiebolagsrätten kan bidra 
till ett tydliggörande av det konkurrensrättsliga kontrollbegreppets innebörd. 
Genom ett tydliggörande kan en förståelse av varför bestämmande 
inflytande i aktiebolaget föreligger nås.  
Aktiebolagets rättskällor kan inte förutsättningslöst tas som utgångspunkt 
för uppgiften att tydliggöra när kontroll i konkurrensrättslig mening 
föreligger.71 Endast i den mån de ger en definition som varken är bredare 
eller snävare än den som är påkallad av konkurrensrätten kan anknytas till 
                                                 
68 I KKVFS 2000:2, p.35 framhåller Konkurrensverket att om kontroll ifrån början ska 
anses vara ensam, övergången ifrån gemensam till ensam kontroll inte får dröja längre än 
tre år. 
69 Cook, Kerse, s.40. 
70 KKVFS 2000:2, p.6 3st., samt dnr 426/94, Svenska Vägbeläggningar AB, 1994-04-12. 
71 jmfr. Gustafsson m.fl., s.142.  
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aktiebolagets rättskällor. Som exempel på en definition som vore alltför 
bred kan tas en sådan som stipulerar att kontroll över aktiebolag föreligger 
då beslut vilka kräver kvalificerad stämmomajoritet enligt 
aktiebolagslagen72 (ABL) kan genomdrivas. Från konkurrensrättslig 
synpunkt spelar det ingen roll huruvida det bestämmande inflytandet är 
sådant att risk för missbruk riktat mot minoriteter i aktiebolaget 
uppkommer.73 Dock, i den mån en aktiebolagsrättslig definition är tillbörligt 
avpassad efter konkurrensrättens krav, så bör den användas. Genom att 
arbeta utifrån en definition ges nämligen en fixerad punkt att värdera 
inflytande utifrån.74  
 

3.2.1 Aktiebolagsrättslig definition av kontroll 

3.2.1.1 Roos defintion 
Kontroll över aktiebolag innehas av ”den person eller den grupp av personer 
som på grundval av yttre påvisbara faktorer av generell betydelse, såsom 
aktieinnehav eller avtal, kan genomdriva ordinära stämmobeslut […].”75  
 
Citatet ovan är hämtat ifrån Roos, ”Avtal och Rösträtt”. Roos bortser, 
genom att använda orden ”yttre påvisbara faktorer”, ifrån situationer då 
relationsspecifika faktorer, t.ex. personligt inflytande eller hot om 
repressalier, påverkar beslut.76 För att fastställa huruvida någon har kontroll 
ska alltså aktieinnehavet utredas. Därtill ska utredas huruvida avtal, som 
medför kontroll, föreligger. Roos lämnar i sin definition öppet för att andra 
yttre påvisbara faktorer än aktieinnehav och avtal kan medföra att kontroll 
föreligger. Som kommer att framgå av det fortsatta arbetet kan dessa yttre 
påvisbara faktorer vara av både rättslig och faktisk beskaffenhet. Med 
ordinära stämmobeslut avser Roos sådana beslut som fattas utan krav på 
kvalificerad majoritet, d.v.s. beslut som fattas antingen med absolut eller 
med relativ majoritet.77

 
Roos definition av kontroll över aktiebolag kommer att utgöra 
utgångspunkten för redogörelsen av hur kontroll över aktiebolag uppnås i 
regleringen av företagskoncentrationers mening. Dock med den 
modifikationen, då arbetet endast behandlar ensam kontroll, att den kontroll 
som utövas av ett flertal utgår ur definitionen. Den definition som kommer 

                                                 
72 SFS 2005:551.  
73 jmfr KKVFS 2000:2, p.19. 
74 jmfr, Roos, Avtal och rösträtt, 1969, s.32,33. I avhandlingen söker Roos, i sin ambition 
att belysa förfoganden över rösträtten i aktiebolag, hitta en lämplig arbetsdefinition att utgå 
ifrån.  
75 Roos, s.33,34.  
76 Roos, s.33,34. 
77 Roos, s.33. Med absolut majoritet (även kallad enkel majoritet) avses sådana beslut som 
fattas på grundval av att mer än hälften av rösterna stödjer ett visst förslag. Med relativ 
majoritet avses den största andelen av röstetalet. Kvalificerad majoritet är sådant högre 
röstetal varom lagen eller bolagsordning stadgar om. Se Sandström, s.175,176, samt prop. 
1997/98:99, s.84. 
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att användas i arbetet blir alltså som följer: kontroll i aktiebolag innehas av 
”den person […] som på grundval av yttre påvisbara faktorer av generell 
betydelse, såsom aktieinnehav eller avtal, kan genomdriva ordinära 
stämmobeslut […]”.   
 

3.2.1.2 Den koncernrättsliga definitionen 
I ABL:s koncerndefinition78 finns angivet de kontrollkriterier som ger 
upphov till moder och dotterbolagsrelation. Roos ansåg kriterierna för 
kontroll i koncerndefinitionen vara för ”vaga” för att tjäna som definition av 
när kontroll över aktiebolag förelåg.79 Även med beaktande av att 
koncerndefinitionen sedan Roos kommentar har modifierats,80 förefaller 
observationen korrekt. Roos definition täcker såväl rättsliga som faktiska 
omständigheter, vilka på ett betydande sätt påverkar kontrollen över ett 
bolag, men som detta till trots ligger utanför koncerndefinitionen. Att 
koncerndefinitionen är för vag hindrar dock inte att kriterierna i den, och 
rättskällorna omkring definitionen, kan användas för att tydliggöra när 
kontroll över aktiebolag föreligger. De kontrollkriterier som är upptagna i 
koncerndefinitionen står nämligen inte i motsatsförhållande till Roos 
definition. 
 
Det kan i sammanhanget noteras att det enda ställe i ABL där det finns en 
direkt terminologisk överensstämmelse med konkurrensrätten, i det att 
kontroll ska innebära en möjlighet att utöva ett ”bestämmande inflytande”, 
är i koncerndefinitionen.81 Det är också så att de kriterier som ska beaktas 
vid bedömningen av huruvida kontroll föreligger och som är upptagna i 
Konkurrensverkets allmänna råd om begreppet företagskoncentration, i 
mångt och mycket är de samma som de kriterier som konstituerar 
koncernförhållande.82  
 
En fördel med att kontrollbegreppet vad gäller företagskoncentrations 
uppkomst och koncerndefinitionen har gemensamma nämnare ligger i det 
förhållandet att större bolag har en skyldighet att i sin årsredovisning ta upp 
de företag som kontroll förvärvats över i koncernrättslig mening. Dessa 
företag ska redogöras för som dotterföretag. I det fallet kontrollen inte är 
tillräcklig för att konstituera moder och dotterbolagsförhållande, kan det bli 
aktuellt att i årsredovisningen ta upp företagen som intresseföretag.83 Det är 
svårt att se att företagskoncentration genom ensam kontroll inte skulle 
uppkomma om moder och dotterbolagsrelation gör det.84 Genom att kunna 

                                                 
78 ABL 1:11. 
79 Roos, s.32. 
80 Senast genom lag 1995:1555.  
81 ABL 1:11 1st. p.4 och 3st., se också Rutberg, Skoog, Det nya koncernbegreppet, SvSkT, 
1997, s.571. 
82 jmfr ABL 1:11, st.1, p.1-4 (samt se Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, MercurIUS, 2003, 
s.35-76), med KKVFS 2000:2, p.11-13. 
83 ÅRL 1:4-6§§ och kap. 7. 
84 jmfr ABL 1:11, 1st. 1-4 p. och KKVFS 2000:2, p.11-13. Broberg framhåller att kriterier 
som konstituerar företagsgrupp enligt koncentrationsförordningen art.5.4.b, kan föreligga 
utan att för den sakens skull en företagskoncentration gör det. Broberg, The European 
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anknyta sin tillsyn av företagskoncentrationers uppkomst till redovisningen 
av moder och dotterbolagsrelation, ges Konkurrensverket material att utgå 
ifrån i sin tillsyn. Upprättandet av årsredovisning är sanktionerad och 
Konkurrensverket kan därför i stort lita på att uppgifterna är korrekta.  
 
Som nämnts ovan är det svårt att se att företagskoncentration inte skulle 
uppkomma om koncernförhållande gör det. Omvänt behöver dock inte 
koncernförhållande uppstå av den anledningen att företagskoncentration gör 
det. Cook och Kerse har på ett förtjänstfullt sätt sammanfattat förhållandet 
mellan moder och dotterbolagsrelation och företagskoncentration i den EG-
rättsliga kontexten. Apropå innebörden av kontrollbegreppet i art. 3 1. b) 
koncentrationsförordningen, sägs att: 
  

It is clear that ”control” here means something less than 
legal control, in the sense of a controlling interest. 
Indeed, this is to be expected since the Regulation is 
aimed at transactions that have the effect of creating a 
concentration between formerly independent entities 
even if the concentration does not result in them 
formally becoming parent and subsidiary.85

 
Anledningen till att inte fullständig överensstämmelse föreligger mellan 
koncerndefinitionen och det kontrollbegrepp som används för att bedöma 
huruvida företagskoncentration uppstått ligger i det förhållandet, vilket 
redogjorts för under 3.1 ovan, att konkurrensrätten riktar sin udd mot 
marknadsbeteendet - av detta följer att konkurrensrätten måste beakta även 
faktorer som inte har betydelse ur ett koncernrättsligt perspektiv. Det finns 
rättsliga och faktiska omständigheter, medförande ett bestämmande 
inflytande över utformningen av affärsstrategin, som kan föreligga utan att 
för den sakens skull ett koncernförhållande uppstår.86  
 

3.2.2 Aktiebolaget och affärsstrategin 

Av vad som anförts ovan, under 3.1, har framgått att den kontroll som 
åsyftas i KL 34§ 1st. 2p. är en sådan kontroll som medför att ett 
bestämmande inflytande över ett företags affärsstrategi uppnås. Det har 
vidare gjorts gällande att Roos aktiebolagsrättsliga definition av kontroll (se 
3.2.1.1 ovan) kan användas för att förtydliga innebörden av vad som menas 
med ensamt bestämmande inflytande över affärsstrategin i aktiebolag. I det 
följande ska nu, genom att se till aktiebolagets makthierarki, redogöras för 

                                                                                                                            
Commission’s Jurisdiction to Scrutinise Mergers, 2:a uppl., Kluwer Law International, 
2003, s.79 ff. Dock är inte koncerndefinitionen och den företagsgrupp som 
konkurrensrätten talar om identiska. Den stora skillnaden ligger i det faktum att 
konkurrensrättens företagsgrupp inte på samma sätt som koncernen är beroende av 
röstinnehav (jmfr koncentrationsförordningen art. 5.4.b,i, respektive KKVFS 2000:5, 
p.16,b,p.1 med ABL 1:11 1st. 1p).  
85 Cook, Kerse, s.37.  
86 jmfr Broberg, s.80-83.  
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varför Roos definition kan användas till ett sådant förtydligande. Därefter 
ska under kap. 4, med utgångspunkt i KKVFS 2000:2, ses till de yttre 
påvisbara faktorer av generell betydelse vilka medför att ensam kontroll 
över ett aktiebolag föreligger eller förändras. 
 

3.2.2.1 Aktiebolagets makthierarki 
Aktiebolaget är en associationsform med olika organ. Mellan aktiebolagets 
organ råder en makthierarki. Denna makthierarkis utformning grundar sig 
på en uppfattning om vad som är ändamålsenligt ur ett 
företagsstyrningsperspektiv (corporate governance).87 Delvis p.g.a. 
skandaler kom ABL:s regler 1999 att reformeras utifrån ett 
ägarstyrningsperspektiv – en aktiv ägarfunktion betonades.88 De ändringar i 
ABL som trädde i kraft den 1 januari 1999 upptogs i ABL 2005, då den 
principiella syn som låg till grund för ändringarna fortfarande ansågs 
”rimlig”.89 I prop. 2004/05:85 framhålls att:  
 

Betydelsen av ansvarsfulla och aktiva ägare har 
accentuerats ytterligare av de missförhållanden som på 
senare tid har uppdagats inom vissa företag. Strävan 
mot att ge goda förutsättningar för en aktiv ägarroll bör 
således prägla även den nya aktiebolagslagen.90  

 
Aktiebolagets organ utgörs av: bolagsstämman, styrelsen, VD och 
revisorerna. Stämman är aktiebolagets högsta beslutande organ.91 Styrelsen 
är det näst högsta beslutande organet och det högsta verkställande organet. 
VD92 är det organ som sköter den löpande förvaltningen. Till den löpande 
förvaltningen hänförs frågor som rör driften av rörelsen, tillsyn över 
personalen samt bokföring och medelsförvaltning. Åtgärder som med 
hänsyn till bolagets verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet eller av stor 
betydelse faller inte inom den löpande förvaltningen.93 Det fjärde organet i 
aktiebolaget är revisorerna. Revisorernas uppdrag är kontrollerande.94 
Organet revisorer kommer att lämnas utanför den fortsatta framställningen 
då det inte har direkt relevans för den fråga arbetet utreder.  
 
Stämman är överställd styrelsen medan styrelsen är överställd VD. 
Underordnat organ anses ha en lydnadsplikt gentemot överordnat organ. Av 
detta förhållande följer att överordnat organ har möjlighet att driva igenom 
sin vilja på områden som formellt ligger inom underordnat organs 

                                                 
87 Om innebörden av begreppet corporate governance, se Skoog, En svensk kod för 
bolagsstyrning, Jure, 2005, s.11. 
88 Prop. 1997/98:99, s.74-77, se också Nerep, Om reformeringen av aktiebolagsrätten i 
Sverige, s.490-492. 
89 Prop. 2004/05:85, s.290. 
90 Prop. 2004/05:85, s.290. 
91 SOU 1995:44, s.77. 
92 För privata bolag är tillsättande av VD fakultativt, se ABL 8:27,50§§.  
93 Prop. 1997/98, s.91. 
94 Sandström, s.173. 
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kompetens.95 Det finns alltså en residualkompetens96 i aktiebolagets 
makthierarki. Varje organ har dock en exklusiv kompetens som dels kommer 
till uttryck i ABL, dels grundas i uppfattningen att överordnat organ inte får 
driva igenom sin vilja i så hög grad att underordnat organ bara blir en 
”kuliss”, utan en verklig funktion att fylla.97 Inom den exklusiva 
kompetensen ska alltså organet ifråga fatta beslut utan inblandning ifrån 
överordnat organ. Kompetensfördelningen mellan bolagets organ vilar 
ytterst på en uppfattning om vad som är samhällsekonomiskt 
ändamålsenligt, d.v.s. genom vilken kompetensfördelning som största 
möjliga effektivitet uppnås.98  
 
I den fortsatta framställningen är det främst organen stämma och styrelse 
som kommer att behandlas. Vi ska se var det beslutsfattande som medför ett 
bestämmande inflytande över ett bolags affärsstrategi är allokerad.  
 

3.2.2.2 Makten över utformningen av affärsstrategin 
Begreppet affärsstrategi relaterar till det sätt på vilket ett företag 
konkurrerar på en viss marknad.99 Att formulera en affärsstrategi innebär i 
huvudsak följande uppgifter; att: 
 

• Fastställa långsiktiga strategiska mål. 
• Bestämma de produktmarknadsområden inom vilka företaget skall 

konkurrera. 
• Bestämma vilka konkurrensfördelar som skall utvecklas och 

utnyttjas. 
• Bestämma vilken kompetens och vilka resurser som behövs för att 

skapa och upprätthålla konkurrensfördelarna. 
• Fastställa nödvändiga funktionsstrategier. 
• Fastställa den nivå på vilken satsningar kommer att göras.100 

 
Sammantaget kan affärsstrategi sägas handla om att rikta resurser för att 
dels skapa mål, dels tillse att uppställda mål nås.101 Det torde stå klart att 
                                                 
95 ABL 8:41 2st. e contrario samt 8:29 1st., samt Stattin, Företagsstyrning, s.74.  
96 Med residualkompetens avses här kompetens att gå in och fatta beslut på underordnat 
organs område så länge beslutet inte inkräktar på underordnat organs exklusiva kompetens. 
I SOU 1995:44, s.77 talas om stämmans residualkompetens. Se också Stattin, 
Företagsstyrning, s.74. 
97 Sandström, s.173, Johansson, Bolagsstämma, Juristförlaget, 1990, s.151,152, prop. 
1997:98:99, s.79, Stattin, Företagsstyrning, s.86, Nial, Till frågan om 
kompetensfördelningen mellan stämma och styrelse i aktiebolag, Festskrift till Knut Rodhe, 
PA Norstedts & Söners Förlag ,1976, s.336-339, samt Johansson, Nials svensk 
associationsrätt, 8:e uppl., Norstedts Juridik, 2001, s.118.  
98 Stattin, Företagsstyrning, s.89, se också Nial, s.330,331, Åhman, Behörighet och 
befogenhet i aktiebolagsrätten, Iustus Förlag, 1997, s.594,602, samt Hellner, 
Aktiebolagsrätt och avtalsrätt, Festskrift till Gunnar Karnell, Gotab AB, 1999, s.258. 
99 Grant, Contemporary Strategy Analysis, 5:e uppl., Blackwell Publishing, 2005, s.22. 
100 Bengtsson, Skärvad, Företagsstrategiska perspektiv, 2:a uppl., 1991, s.17,18. 
101 Karlöf, Affärsstrategi, Ledarskap Förlag KB och Bengt Karlöf, 1988, s.27. Karlöf 
åskådliggör genom diagram skillnaderna mellan begreppen affärsidé, affärsstrategi och 
portföljstrategi.   
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uppgifterna som ligger i att formulera affärsstrategin inte är av sådan art att 
de faller inom ramen för den löpande verksamheten.102 Faller då uppgifterna 
inom stämmans eller styrelsens kompetens? 
 
Inom stämmans exklusiva kompetens faller enligt ABL 7:11 beslut som rör 
fastställelse av resultat- och balansräkning (i förekommande fall även 
koncernresultat- och koncernbalansräkning), dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt 
beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Enligt 11:2 och 20:3 
ska stämman fatta beslut om ökning respektive minskning av aktiekapitalet. 
Stämman fattar vidare, enligt 7:42-45§§, beslut om ändring i 
bolagsordningen. Enligt de premisser som gäller för ändring av 
bolagsordning fattar också stämman enligt 26:1 och 26:6 beslut om byte av 
bolagskategori.103 I de fall styrelsen vill väcka talan mot bolaget ska 
stämman enligt 7:53 utse ställföreträdare att föra bolagets talan i tvisten. 
Enligt 11:11 fattar stämman beslut om upptagande av vinst- och 
kapitalandelslån. Stämman ska enligt 8:8 och 9:8 utse bolagets styrelse och 
revisorer. Likaså fattar stämman enligt 18:1 beslut om vinstutdelning. Enligt 
17:5 har stämman rätt att besluta om gåva till allmännyttigt ändamål. Beslut 
om likvidation fattas av stämman enligt premisserna i 25:2. Om bolaget 
väljer att föra skadeståndstalan är det stämman som enligt 29:7 beslutar om 
detta,104 likaledes beslutar stämman enligt 29:8 om uppgörelse i fråga om 
skadestånd. I 16 kap. finns särskilda bestämmelser om krav på 
stämmobeslut vid vissa typer av riktade emissioner m.m. 
 
Det har i doktrinen gjorts gällande att inom stämmans exklusiva kompetens, 
utan att detta uttryckligen framgår av lag eller bolagsordning - således en 
”oskriven exklusiv stämmokompetens”105- också skulle falla vissa beslut av 
större betydelse för bolaget, s.k. extraordinära beslut.106 Beslut som tänkbart 
skulle kunna ha sådan extraordinär karaktär vore t.ex. beslut om försäljning 
av rörelse eller investeringsbeslut vilka förändrar förutsättningarna för 
bolagets verksamhetsbedrivande.107  
 
Åhman har i sin avhandling invänt mot att någon oskriven exklusiv 
stämmokompetens skulle finnas. Han anser att aktiebolagsrätten är betjänt 
av en klar funktionsfördelning mellan bolagsorganen och ser för sin del inte 
någon hållbar rättslig grund för en oskriven exklusiv stämmokompetens. 
Området för stämmans exklusiva kompetens avgränsas enligt Åhman utifrån 

                                                 
102 se om VD:s kompetens under kap. 3.2.2.1 ovan. 
103 Notera det stränga majoritetskravet i 26:6 beträffande byte av bolagskategori från 
publikt till privat. 
104 Observera att styrelsen enligt 29:12, trots bestämmelserna i 29:7-11§§, har rätt att föra 
skadeståndstalan som grundas på brott.  
105 Johansson, Bolagsstämma, s.153. 
106 Sandström, s.174, Johansson, Bolagsstämma, s.161, samt Nial, s.339 ff. 
107 Sandström, s.174. Notera att det alltså inte är fråga om en sådan förändring av bolagets 
verksamhet att den står strid med bolagsordningens regler om syfte och 
verksamhetsföremål – därav beteckningen oskriven kompetens, jmfr NJA 1967 s.313, se 
också NJA 2000 s.404.  
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vad den enligt lag och bolagsordning har exklusiv rätt att besluta och vidta 
åtgärder om.108 För att undgå situationer där stämmans exklusiva kompetens 
undergrävs genom att styrelsen fattar beslut som kringgår stämmans 
exklusiva beslutsfattande anser han det i vissa fall vara befogat att genom 
analogier till de stadganden där exklusiv stämmokompetens regleras, 
kombinerat med ett reduktionsslut från ABL 8:4 1st., utvidga området för 
stämmans exklusiva kompetens.109 Åhman anser också att allmänna 
sysslomansregler kompletterar funktionsfördelningen mellan stämma och 
styrelse på ett, ur aktieägarnas perspektiv, förmånligt sätt.110  
 
Åhmans argumentation förefaller övertygande. I det här arbetet intas 
ståndpunkten att med exklusiv stämmokompetens avses den kompetens som 
lag och bolagsordning ger stämman. Det ska noteras att uppfattningen att 
området för stämmans exklusiva kompetens kan utökas genom analogier, i 
praktiken inte torde skilja sig i någon högre grad ifrån uppfattningen om att 
det finns en oskriven exklusiv stämmokompetens. Det förefaller som att 
förespråkarna för en oskriven exklusiv stämmokompetens i själva verket, 
utan att använda sig av termen analogi, i mångt mycket är inne på samma 
spår som Åhman.111  
 
Styrelsen ska enligt ABL 8:4 1st. svara för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Språkbruket i 8:4 antyder att 
styrelsens kompetens är omfattande.112 Uttrycket ”förvaltningen av bolagets 
angelägenheter” skulle i princip kunna tänks omfatta alla de beslut och 
åtgärder som kan företas för ett aktiebolags räkning.113 Så vid är självfallet 
inte kompetensen. Hur pass vid den är har varit föremål för diskussion i 
doktrinen.  
 
Det förefaller inte möjligt att uttömmande ange vad som faller inom 
styrelsens kompetens.114 Istället får kompetensen avgränsas e contrario 
utifrån vad som faller inom stämmans exklusiva kompetens. Där stämman 
inte har exklusiv kompetens är med andra ord, förutsatt att inte beslutet eller 
åtgärden faller inom annat organs exklusiva kompetens, styrelsen 
kompetent. Som ovan har redogjorts för, förefaller stämmans exklusiva 
kompetens vara den varom det reglerats i lag och bolagsordning.115

 
                                                 
108 jmfr ABL 7:11 p.4. 
109 De situationer där analogier kan aktualiseras, i en icke uttömmande uppräkning, är 
enligt Åhman: beslut om skiljeklausul i bolagsledningsmedlemmars anställnings- eller 
uppdragsavtal, beslut om återbetalning av villkorade kapitaltillskott, samt beslut om 
försäljning av bolagets firma. 
110 Åhman, s.519-560. 
111 se t.ex. Johanssons uttalande: ”Generellt sett kan sägas att stämman bör ges 
beslutanderätt i ärenden som till sina faktiska verkningar är likartade [min kursivering] 
med de som följer av frågor som enligt lagen ligger under stämmans exklusiva kompetens.” 
Johansson, Bolagsstämma, s.161 
112 jmfr SOU 1995:44, s.77. 
113 Åhman, s.511. 
114 jmfr prop. 1997/98:99, s.79,80. 
115 Åhman, s.510-513.  
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Beslut som relaterar till utformningen av affärsstrategi rör inte sådana beslut 
vilka enligt lag uttryckligen fattas av stämman exklusivt. Skulle rättsläget 
vara sådant att en oskriven exklusiv stämmokompetens trots allt finns kan 
tänkas att vissa beslut, relaterande till utformningen av affärsstrategin, kan 
vara av sådan extraordinär karaktär vilka p.g.a. sin stora betydelse för 
bolaget ska fattas exklusivt av stämman. I de fall besluten resulterar i en 
omläggning av bolagets verksamhetsinriktning, eller en viss satsning kräver 
investeringar av sådan storlek att kapitalanskaffningsbehov uppstår, kunde 
detta vara fallet. Även om detta skulle anses utgöra gällande rätt ligger i 
huvudsak beslut som rör affärsstrategin utanför stämmans exklusiva 
kompetens, och således inom området för styrelsens kompetens.116 I vilken 
mån vissa beslut rörande affärsstrategin faller inom stämmans kompetens 
har underordnad betydelse för syftet bakom det här arbetet. Jag nöjer mig 
med att konstatera att, oavsett om det finns en oskriven exklusiv 
stämmokompetens, så faller i huvudsak uppgifter relaterande till utformning 
av affärsstrategin inom styrelsens kompetens.   
 
Hur förhåller sig nu detta till Roos definition? Enligt definitionen innehas ju 
kontroll över aktiebolag av ”den person […] som på grundval av yttre 
påvisbara faktorer av generell betydelse, såsom aktieinnehav eller avtal, kan 
genomdriva ordinära stämmobeslut […].” Finns det här en paradox i 
resonemanget? Det har ju i arbetet framhållits117 att Roos definition kan 
användas för att förtydliga innebörden av det konkurrensrättsliga 
kontrollbegreppet i den delen det avser ensam kontroll. Enligt det 
konkurrensrättsliga kontrollbegreppet innehar den kontroll över ett företag 
som genom ett bestämmande inflytande ges möjlighet att bestämma 
utformningen av ett företags affärsstrategi. Nu har konstaterats att beslut om 
affärsstrategin i sin helhet, alternativt i huvudsak, faller inom styrelsens 
kompetens. Varför då anknyta det konkurrensrättsliga kontrollbegreppet till 
en aktiebolagsrättslig definition av kontroll som talar om genomdrivandet 
av ordinära stämmobeslut? Anledningen står att finna i det beroende av 
stämman som styrelsen står i.118

 

3.2.2.3 Styrelsens stämmoberoende 
Förhållandet att stämman är överställd styrelsen innebär att styrelsen i 
princip ska följa stämmans instruktioner. Stämman är vad man kallar för 
”omnipotent”, d.v.s. den har, förutsatt att inte annat framgår av lag eller 
bolagsordning, möjlighet att avgöra varje fråga som rör bolaget.119 
Stämman kan i enlighet med detta, genom anvisningar till styrelsen, 
bestämma hur denna ska besluta och agera i olika situationer.120  
 

                                                 
116 se också Svensk kod för bolagsstyrning, under avsnitt 3.1.1, här sägs att styrelsen för att 
fullgöra sin uppgift ska: ”fastställa de övergripande målen för bolagets verksamhet och 
besluta om bolagets strategi för att nå målen”.  
117 se under kap. 3.2, samt 3.2.1.1 ovan.  
118 jmfr Roos, s.33, se också prop. 1975:103, s.237. 
119 Johansson, Bolagsstämma, s.149, samt Åhman, s.598.   
120 Förutsatt att inte anvisningen strider mot lag eller bolagsordning, se ABL 8:41.  
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Stämmans omnipotens sträcker sig dock inte längre än gränsen för 
styrelsens exklusiva kompetens. I ABL återfinns ett antal stadganden som 
uttryckligen anger att vissa beslut och åtgärder ligger på styrelsen att 
ombesörja. Enligt 8:27 och 8:50 utser styrelsen VD.121 Av 8:35 framgår att 
styrelsen företräder bolaget och tecknar dess firma. Förutsatt att inte annat 
föreskrivs i bolagsordningen har styrelsen, enligt 8:37, rätt att bemyndiga 
särskilda firmatecknare. Stämman får enligt 18:1 inte lägga sig i styrelsens 
förslag till vinstutdelning.122 På samma sätt finns enligt 20:3 en exklusivitet 
för styrelsen i det att stämman inte får besluta om minskning av 
aktiekapitalet med högre belopp än vad styrelsen har föreslagit eller 
godkänt, förutsatt att annan minskning inte är föreskriven i bolagsordning. 
Styrelsen får också, enligt premisserna i 17:5, besluta om gåva till 
allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål. I 29:12 ges styrelsen rätt att, 
oavsett bestämmelserna i 29:7-11§§, föra skadeståndstalan som grundas på 
brott. 
 
Utöver de stadganden i ABL som ger styrelsen en exklusiv kompetens 
gäller, grundat på funktionsfördelningen mellan bolagsorganen, att stämman 
inte får utnyttja sin omnipotens till en sådan grad att styrelsens funktion som 
organ med ansvar för den operativa verksamheten i praktiken blir 
obefintlig.123 Styrelsen ska på ett självständigt sätt ombesörja 
förvaltningen.124 Det finns alltså en gräns, både kvantitativt och kvalitativt, 
för vilka anvisningar stämman kan ge styrelsen. Den typ av anvisningar som 
här är av intresse att diskutera rör som bekant affärsstrategin.  
 
Det skulle kanske kunna tänkas att stämman inte helt kan beröva styrelsen 
möjlighet att påverka utformningen av bolagets affärsstrategi. Särskilt skulle 
detta kunna tänkas vara fallet då anvisningen inte begränsar sig till viss 
affärshändelse utan är av sådant generellt slag att den ”begränsar 
bolagsledningens [här styrelsens] rätt att verka inom sitt legala 
förvaltningsområde […].”125 Åhman har uppmärksammat frågan om det i 
sådana fall inte bör krävas att anvisningen126 meddelas genom 
bolagsordningsföreskrift för att bli gällande.127 Om detta vore fallet skulle 
                                                 
121 se, beträffande styrelsens exklusiva kompetens på detta område, Åhman, s.605. 
122 Åhman, s.607. 
123 se kap. 3.2.2.1 ovan. 
124 Johansson, Bolagsstämma, s.151,152, samt Åhman, s.604. 
125 Åhman, s.602. 
126 Åhman väljer genomgående i sin avhandling att istället för termen ”anvisning” använda 
termen ”direktiv”. För en analys beträffande förhållandet att olika begrepp används för att 
beteckna beslut från bolagsstämma indikerande att underordnat organ ska utföra eller 
underlåta något, se Stattin, Företagsstyrning, s.100,101. 
127 Åhman 602,603. Åhman motiverar sin ståndpunkt utifrån att den inskränkning av 
styrelsens förvaltningsrätt som anvisningen utgör bör komma till blivande aktieägares och 
tredje mans kännedom. Åhmans argumentation, beträffande tredjemans aspekten kan 
ifrågasättas på den grunden att föreskrift i bolagsordningen om bolagets förvaltning inte 
införs i aktiebolagsregistret och således inte erhåller publicitet genom registrering. Sådan 
föreskrift i bolagsordningen kan därför inte, beträffande gränsen för styrelsens befogenhet, 
åberopas mot tredje man såvida inte denne är i ond tro om befogenhetsinskränkningen. Se 
Aktiebolagsförordning (SFS 2005:559) 2:15 samt Birke, Bolagsordning i aktiebolag, 9:e 
uppl., Industrilitteratur, 1995, s.130, se också Nial, s.344 ff. 
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kvalificerad majoritet på stämman krävas för beslut om anvisningen.128 
Åhman uppmärksammar själv problemen som skulle uppstå vid ett sådant 
förhållande; bl.a. omständlighet och svårigheter för majoritet som inte är 
tillräckligt stor för att ändra bolagsordning att kunna ge styrelsen anvisning 
där mer precis anvisning är svår att ge.129 Det kan tilläggas att ett krav på att 
stämmoanvisning ska tas in i bolagsordning inte förefaller stå i 
överensstämmelse med lagstiftarens intention om ökad ägarstyrning.130  
 
Nial har gjort gällande att styrelsens kompetens kan inskränkas genom 
stämmoanvisning om anvisningen rör viss enstaka åtgärd eller åtgärder som 
inte ingår i ”den normala förvaltningsverksamheten”. Styrelsens kompetens 
bör dock, enligt Nial, inte kunna inskränkas vad gäller åtgärder av vanlig 
typ såsom köp och försäljning inom bolagets verksamhetsområde eller 
anställning av arbetare och lägre tjänstemän.131  
 
Det får konstateras att rättsläget, beträffande vilka anvisningar stämman får 
ge styrelsen, är oklart.132 Övervägande skäl, grundade i stämmans 
omnipotens och fokuseringen på ägarstyrning, talar för att stämman bör 
kunna ge styrelsen anvisningar i hög utsträckning, både i kvantitativ och 
kvalitativ bemärkelse. De fall, vad gäller anvisningar som rör 
affärsstrategin, där stämman eventuellt inte skulle ha rätt att inkräkta på 
styrelsens förvaltningsområde, vore tänkbart: anvisningar om vilka 
konkurrensfördelar som skall utvecklas och utnyttjas, anvisningar om vilken 
kompetens och vilka resurser som behövs för att skapa och upprätthålla 
konkurrensfördelar, samt anvisningar om nödvändiga funktionsstrategier.133 
Detaljstyrning genom anvisningar av denna art kan tänkas ligga i riktning 
för risken att styrelsen förlorar sin ställning som ansvarig handhavare av 
förvaltningen.134  
 
Av vad som ovan anförts har framgått att stämman har möjlighet att ge 
anvisningar till styrelsen. Dessa anvisningar kan gälla utformningen av 
affärsstrategin. Beslut om anvisningar till styrelsen beträffande 
affärsstrategin fattas som en utgångspunkt, i enlighet med huvudregeln om 
majoritetsbeslut i ABL 7:40 1st., med absolut majoritet. Detta då ABL inte 
ställer upp krav på kvalificerad majoritet för besluten i fråga.135 Noteras 
skall emellertid att ett stämmobeslut inte får strida mot likhetsprincipen eller 

                                                 
128 ABL 7:42. 
129 Åhman, s.603. 
130 om lagstiftarens intention se kap. 3.2.2.1 ovan. 
131 Nial, s.338, se också Stattin, Företagsstyrning, s.141. 
132 jmfr Sandström, s.207, se också Stattin, Företagsstyrning s.149,150. 
133 se uppräkningen av de uppgifter som ligger i utformningen av affärsstrategi under kap. 
3.2.2.2 ovan. 
134 jmfr prop. 1975:103 s.236. 
135 Beslut som enligt ABL kräver kvalificerad majoritet är: beslut om ändring av 
bolagsordningen, beslut om ökning och minskning av aktiekapitalet, beslut om fusion och 
delning, beslut om ändring av bolagskategori, beslut om förvärv av egna aktier samt beslut 
om avvikelse ifrån aktieägarnas företrädesrätt vid nyemission och vid emission av 
teckningsoptioner och konvertibler.     
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generalklausulen.136 I enlighet med detta är det rättvisande att säga att 
stämman kan ge anvisning om affärsstrategin till styrelsen förutsatt att 
anvisningen inte diskriminerar viss aktieägare, eller ger aktieägare eller 
annan en otillbörlig fördel till nackdel för bolaget eller aktieägare. 
Anvisningarna får självfallet inte heller stå i strid med bolagsordningens 
regler om syfte och verksamhetsföremål.137 Av vad som tidigare framhållits 
har framgått att anvisningen inte heller får strida mot ABL eller tillämplig 
lag om årsredovisning.138

  
Det har nu framgått att den som har möjlighet att driva igenom ordinära 
stämmobeslut kan ge anvisningar om affärsstrategin som styrelsen är 
skyldig att följa. Men detta räcker inte för att förklara varför det är den som 
har möjlighet att driva igenom ordinära stämmobeslut som har kontroll, i 
regleringen av företagskoncentrationers mening, över ett aktiebolag. Dels 
har vi ju sett att styrelsen inte alla gånger torde vara skyldig att följa 
anvisningar om affärsstrategin ifrån stämman, dels kan i bolagsordningen 
vara föreskrivet att stämman inte äger utnyttja sin omnipotens för att ge 
styrelsen anvisningar,139 eller att sådana anvisningar endast kan ges efter 
beslut av kvalificerad majoritet.140 Vi måste alltså, för att klargöra på vilket 
sätt Roos definition av kontroll över aktiebolag kan tydliggöra innebörden 
av det konkurrensrättsliga kontrollbegreppet, gå vidare i undersökningen av 
aktiebolagets makthierarki.  
 
 
 

3.2.2.4 Rätten att utse styrelseledamöter  
Styrelsen i publika bolag består av minst tre personer,141 det kan regleras 
om ett högre antal ledamöter i bolagsordningen.142 Antalet ledamöter en 
styrelse har förefaller främst bero av ägarspridningen inom bolaget samt 
verksamhetens behov.143 Styrelsen är ett kollegialt organ där beslut som en 
utgångspunkt fattas med absolut majoritet, i bolagsordningen kan 
föreskrivas att beslut ska fattas med särskild röstmajoritet.144  
 
Enligt ABL 7:41 utses styrelseledamöter på stämman med relativ 
röstmajoritet, d.v.s. den som har samlat flest röster anses vald. Regleringen 
är tvingande i det att strängare majoritetskrav är förbjudet. Anledningen 
härtill är att lagen avser att främja en aktiv ägarfunktion. Det främsta 

                                                 
136 ABL 4:1 samt 9:41 1st. Här ska inte mer ingående redogöras för likhetsprincipen eller 
generalklausulen. Kort kan sägas att de ger majoriteten generella förbud att missbruka sin 
makt i förhållande till minoriteten eller på annat sätt. För en mer ingående redogörelse se 
Åhman, s.787-807, se också SOU 1995:44, s.183,184. 
137 ABL 3:1 1st. 3p., ABL 3:3, samt Stattin, Företagsstyrning, s.109-112. 
138 se fotnot 120 ovan. 
139 Sådana föreskrifter i bolagsordningen torde dock vara ytterst sällsynta, se Stattin, s.131. 
140 Åhman s.613,614 samt 630,631. 
141 ABL 8:1,46§§. 
142 ABL 3:1 1st. p.6. 
143 Sandström, s.241. 
144 ABL 8:22.  
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uttrycket för en sådan funktion är rätten att tillsätta och entlediga bolagets 
styrelse.145 Detta förhållande torde bl.a. grundas i det att stämmoanvisningar 
till styrelsen är tämligen ovanliga.146 Styrelsen kommer med andra ord, 
inom sin kompetens, i regel att arbeta utan inblandning ifrån stämman.  I 
proposition 1997/98:99 framhålls att förutsättningarna för aktieägarna att 
utöva inflytande över ett bolag i hög grad är   

 
beroende av möjligheten att påverka styrelsens 
sammansättning. Föreskrifter i bolagsordningen om att 
val skall avgöras med absolut eller kvalificerad 
majoritet kan därför sägas motverka en stark och aktiv 
ägarfunktion i företagen.147  
 

Aktieägare som har möjlighet att driva igenom ordinära stämmobeslut148 
ska kunna tillse att styrelsen besätts av personer som aktieägaren vet 
kommer att sköta förvaltningen av bolagets angelägenheter på ett 
tillfredsställande sätt. Sådan aktieägare har enligt ABL rätt att tillsätta 
samtliga styrelseposter. Det finns inte någon i ABL stadgad rätt om 
minoritetsrepresentation i styrelse.149 Det är emellertid möjligt att i 

                                                 
145 SOU 1995:44, s.197. Notera att viss problematik kan finnas i förhållandet att 
styrelseledamots huvudman är bolaget och styrelseledamoten ska arbeta i enlighet med 
bolagets intresse utifrån allmänna sysslomansrättsliga principer satt i den 
aktiebolagsrättsliga kontexten, se Åhman, s.808, se också Stattin, Företagsstyrning, s.134, 
173-177, Bergström, Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, 2:a uppl., Norstedts 
Juridik, 2001, s.110-114, samt Nerep, Om reformeringen av aktiebolagsrätten i Sverige, 
s.493. Bolagets intresse torde kunna utläsas av syftet bakom den verksamhet det bedriver. 
Om ingenting annat sägs i bolagsordningen är syftet, enligt ABL 3:3, att ge aktieägarna 
vinst. I de fall bolagets intresse är ett annat än den persons intresse som utsett 
styrelseledamoten får inte styrelseledamoten agera på ett sätt som strider mot bolagets 
intresse. I sammanhanget utformning av affärsstrategi kan t.ex. tänkas att 
kontrollaktieägare gärna ser att visst bolag utformar sin affärsstrategi på ett sätt som är 
positivt ur kontrollaktieägarens synpunkt ur ett koncernperspektiv, men att detta kan antas 
leda till negativa konsekvenser för bolaget i fråga. Styrelseledamotens lojalitetsplikt är 
gentemot bolaget - måhända också gentemot aktieägarna som kollektiv - inte gentemot den 
som utsett honom eller henne, se Åhman 651, Stattin, s.198, Bergström, Samuelsson, s.112. 
Emellertid, presumtionen är att den som utser viss styrelseledamot genom denne kommer 
att utöva inflytande. Styrelseledamöterna antas med andra ord inte vara oberoende av dem 
som utser dem, se t.ex. SOU 1995:44, s.197, KKVFS 2000:2, p.12 2.st., Nerep, Om 
reformeringen av aktiebolagsrätten i Sverige, s.493, samt Rhode, Vem bestämmer i de 
stora aktiebolagen, Studier i bolags- och krediträtt, Norstedts Förlag AB, 1989, s.299. För 
en komparativ utblick se, Olinder, Corporate governance-reformer i England avseende 
förhållandet mellan styrelsen och aktieägarna i börsbolag, JT, 1997-98, s.1052. Intressant 
i sammanhanget är att uppmärksamma avsnitt 3.2.5 i Svensk kod för bolagsstyrning. Här 
föreskrivs att minst två styrelseledamöter, utifrån en i avsnitt 3.2.4 angiven krets, ska vara 
oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Frågan är hur en, enligt kodens 
kriterier, oberoende ledamot kommer att agera i förhållande till den som utsett honom eller 
henne jämfört med en icke, enligt kodens kriterier, oberoende ledamot, se härom Stattin, 
Företagsstyrning, s.85. 
146 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s.63. 
147 Prop. 1997/98:99, s.85. 
148 Med ordinära stämmobeslut avses beslut som fattas med relativ eller absolut majoritet, 
se kap. 3.2.1.1 ovan. 
149 SOU 1995:44, s.199. 
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bolagsordningen föreskriva att en eller flera styrelseledamöter ska kunna 
utses på annat sätt än av stämman. Dock inte på sådant sätt att styrelsen 
självt utser ledamot.150 Denna möjlighet till att utse styrelseledamöter 
utanför stämman torde främst vara avsedd att kunna ge aktieägarminoritet, 
eller en utomstående intressent t.ex. en finansiär, styrelserepresentation.151  
 
Möjligheten till föreskrift i bolagsordningen om utseende av styrelseledamot 
utanför stämman kan innebära problem ur kontrollsynpunkt för ”de 
aktieägare som vill vara med och påverka bolagets inriktning och 
förvaltning”.152 Därför har för publika bolag intagits den regeln i ABL att en 
majoritet av styrelsens ledamöter alltid ska utses av bolagsstämman.153 
Trots denna bestämmelse kan, måhända på ett mer teoretiskt än praktiskt 
plan, problem ur kontrollsynpunkt uppstå. Problemet, som visserligen 
förefaller osannolikt till sin existens, bör inte negligeras av aktieägare som 
avser göra en investering i ett bolag och genom densamma utöva ett aktivt 
ägande.  
 
Problemet kan uppstå då differensen i antalet ledamöter som utses på 
stämman och de som utses på annat sätt endast är två, alternativt tre, 
stycken. Genom lagen om styrelserepresentation för de privatanställda154 
kan två, alternativt tre, arbetstagarledamöter ta plats i styrelsen.155 I det fall 
arbetstagarledamöterna och ledamöterna som utsetts på annat sätt utanför 
stämman gör gemensam sak kan kontrollen glida aktieägare som har 
möjlighet att driva igenom ordinära stämmobeslut ur händerna.156 Väger 
antalet ledamöter som de olika fraktionerna har jämnt, kan aktieägare som 
har möjlighet att driva igenom ordinära stämmobeslut genom beslut på 
stämman utse styrelsens ordförande och därmed genom utslagsröst, kunna 
påräkna kontroll över styrelsens beslut.157

 
Även om den, i förhållande till kontrollägaren motstående fraktionen, inte 
får sådan majoritet i styrelsen att de kan genomdriva egna beslut, utan 
fortfarande är i numerärt underläge, kan aktieägare som har möjlighet att 
driva igenom ordinära stämmobeslut få problem om bolagsordningen 
föreskriver att beslut i styrelsen ska fattas med kvalificerad majoritet.158 Om 
inte rösterna i styrelsen kan leva upp till röstetalskravet kan den kontroll 
som då utövas, förutsatt att inte samförstånd uppnås, endast definieras 
                                                 
150 ABL 8:8 1st. 
151 Sandström, s.244. 
152 Prop. 1997/98:99, s.84. 
153 ABL 8:47. 
154 SFS 1987:1245. 
155 Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda, 4§ 1st. De anställdas rätt till 
styrelserepresentation får enligt 4§ 2st. inte leda till att antalet arbetstagarledamöter 
överstiger antalet övriga styrelseledamöter  - i publika bolag minst tre till antalet.   
156 För allmänna synpunkter beträffande hur styrelsens position kan stärkas i förhållande 
till stämman, se Nial, s.332-334. 
157 ABL 8:17 2st. samt 8:22, se också Svensk kod för bolagsstyrning, avsnitt 3.4.1.  
158 I bolagsordning kan föreskrivas att beslut på styrelsesammanträde kräver såväl mer som 
mindre långtgående röstetal än den regel om absolut majoritet som det stadgas om i ABL 
8:22, se Birke, s.88. 
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negativt, d.v.s. som en möjlighet att hindra bolaget ifrån att företa viss 
handling.159   
 
Den som avser att få kontroll över ett företags affärsstrategi, bör i enlighet 
med vad som ovan redogjorts för, undersöka vad bolagsordningen säger om 
styrelseledamöters antal, hur ledamöterna utses, samt vilka röstetal som 
gäller för beslut. Därutöver bör denna information sättas i förhållande till 
arbetstagarledamöters eventuella påverkan.  
 
Emellertid, det har framhållits att det uppmärksammade problemet för en 
aktieägare som vill utöva kontroll torde vara osannolikt till sin existens. Gör 
det sig gällande torde det främst vara i privata fåmansbolag och inte i 
publika bolag.160 Det finns vidare faktorer som verkar för att upphäva 
problemet eller mildra dess konsekvenser. Till exempel kan undantag ifrån 
arbetstagares rätt till styrelserepresentation göras om styrkeförhållandena i 
ett aktiebolag riskerar att alterneras som en följd av arbetstagarledamöternas 
deltagande i styrelsearbetet.161 Vidare kan ju den som har möjlighet att 
driva igenom ordinära stämmobeslut, enligt de premisser som redogjorts för 
under 3.2.2.3 ovan, ge styrelsen anvisningar som den blir bunden att 
följa.162   
 

3.2.2.5 Makten över utformningen  av affärsstrategin-
sammanfattande analys  
Innan arbetet går vidare till att undersöka vilka de yttre påvisbara faktorer 
av generell betydelse som medför att ensam kontroll över ett aktiebolag 
föreligger är, ska här ges en återkoppling och sammanfattande analys av vad 
som sagts under 3.2.2.  
 
Som nämndes under 3.2.2 avsågs att utredas varför Roos 
aktiebolagsrättsliga definition av kontroll kan användas för att tydliggöra 
innebörden av det konkurrensrättsliga kontrollbegreppet i den delen det 
avser ensam kontroll. Vid besvarandet av denna fråga har aktiebolagets 
makthierarki studerats. Ambitionen har varit att utröna var det bestämmande 
inflytandet över ett bolags affärsstrategi är allokerad. Roos definition tar 
sikte på genomdrivandet av ordinära stämmobeslut. Konkurrensrätten talar 
om möjligheten att genom utövandet av ett bestämmande inflytande utforma 
ett företags affärsstrategi. Om nu Roos definition ska kunna användas för att 
tydliggöra innebörden av det konkurrensrättsliga kontrollbegreppet bör den 
slutsatsen kunna dras att den som kan genomdriva ordinära stämmobeslut 
också är den som, åtminstone typiskt sett, kan bestämma utformningen av 
ett bolags affärsstrategi.  
 

                                                 
159 Jmfr Cook, Kerse, s.47 samt Kansmark, Roos, Aktieägaravtal, 2:a uppl., Fritze, 1994, 
s.47. 
160 jmfr Kansmark, Roos, s.39,41. 
161 Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda, 17§. 
162 jmfr Kansmark, Roos, s.43. 
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Genom analysen av aktiebolagets makthierarki har gränserna för 
bolagsorganens kompetens belysts. Det har konstaterats att beslut om 
affärsstrategi i sin helhet, alternativt i huvudsak, faller inom området för 
styrelsens kompetens. Stämman har dock genom sin omnipotens möjlighet 
att ge styrelsen bindande anvisningar som inskränker området för styrelsens 
beslutsfattande. Stämman torde kunna ge sådana anvisningar i stor 
utsträckning. Beslut om anvisningar som rör affärsstrategin är ordinära då 
de enligt huvudregeln fattas med absolut majoritet. 
 
Här skulle den punkt kunna tänkas vara nådd, där det konstateras att den 
som har möjlighet att driva igenom ordinära stämmobeslut, också är den 
som har möjlighet att utöva ett bestämmande inflytande över ett företags 
affärsstrategi. Emellertid, bolagsordningsföreskrifter, liksom den gräns som 
dras vid styrelsens exklusiva kompetens, kan utgöra hinder för anvisningar 
till styrelsen. Undersökningen av aktiebolagets makthierarki måste alltså, 
för ett klargörande av varför Roos definition kan tydliggöra innebörden av 
det konkurrensrättsliga kontrollbegreppet, tas ett steg längre. 
 
Den som har möjlighet att driva igenom ordinära stämmobeslut är också den 
som utser styrelsens ledamöter. Den som utser styrelseledamöter antas 
genom desamma utöva inflytande. Om nu inte inflytande över 
affärsstrategin kan utövas genom stämmoanvisningar kan inflytandet istället 
utövas genom styrelseledamöterna. Vi har därmed nått den punkt där 
slutsatsen kan dras att den som kan genomdriva ordinära stämmobeslut 
också är den som typiskt sett163 har möjlighet att bestämma utformningen av 
ett bolags affärsstrategi. Genom denna slutsats konstateras att Roos 
definition av kontroll kan användas för att förtydliga innebörden av det 
konkurrensrättsliga kontrollbegreppet i den delen det avser ensam 
kontroll.164     

                                                 
163 Vi ska under kap. 4.1.3 nedan se att, även om möjlighet att driva igenom ordinära 
stämmobeslut föreligger, det bestämmande inflytandet kan vara inskränkt genom 
aktieägaravtal. 
164 Under kap. 3.2.2.4 har noterats att, om bolagsordning givits viss utformning, problem 
kan uppstå för aktieägare som vill utöva kontroll. Det har påpekats att den diskuterade 
problematiken bör uppmärksammas, men är tämligen osannolik till sin existens.  
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4 De kontrollkonstituerande 
faktorerna 
Efter att ha redogjort för var det bestämmande inflytandet över ett 
aktiebolags affärsstrategi, i ljuset av aktiebolagsrätten, typiskt sett är 
allokerad, ska nu redogöras för de faktorer som medför att ensam kontroll 
över ett bolag föreligger. Det handlar om att bestämma vilka rekvisit, som 
vid uppfyllande, konstituerar kontroll. När i föregående kapitel har 
redogjorts för var det bestämmande inflytandet i aktiebolagets makthierarki 
är allokerad, blir nu intressant att se hur denna redogörelse förhåller sig till 
de rekvisit som konkurrensrätten ställer upp. Visar det sig att 
arbetsdefinitionen av kontroll står i överensstämmelse med rekvisiten, eller 
går konkurrensrätten utöver de ramar arbetsdefinitionen ställt upp för 
bestämmande inflytande över aktiebolag - d.v.s. att det bestämmande 
inflytandet innehas av den som har möjlighet att driva igenom ordinära 
stämmobeslut? Kommer, med andra ord, hypotesen att ensam kontroll 
innehas av den som på grundval av yttre påvisbara faktorer kan genomdriva 
ordinära stämmobeslut att kvarstå, eller kommer den att falsifieras? 
 
De faktorer som kan vara kontrollkonstituerande är, p.g.a. konkurrensrättens 
dynamik,165 många till antalet.166  Redogörelsen begränsar sig till att ta sin 
utgångspunkt i KKVFS 2000:2. Här ger Konkurrensverket sin syn på vilka 
faktorer som medför att ensam kontroll, och därmed företagskoncentration, 
föreligger.  
 

4.1 Ensam kontroll genom rösträttsmajoritet 

Då rösträttigheter förvärvas i sådan utsträckning att mer än 50 procent av 
det totala antalet rösträttigheter i bolaget kan användas för att driva igenom 
stämmobeslut råder det inga tvivel om att kontroll föreligger. Innehavaren 
av rösträttigheterna kan genom sitt innehav alltid vara säker på att få igenom 
beslut som kräver absolut majoritet på stämman.167  
 
Andelen av aktiekapitalet har underordnad betydelse,168 det spelar ingen roll 
om denna andel utgör mindre eller mer än halva aktiekapitalet. Anledningen 
till att kongruens inte behöver råda emellan andelen av aktiekapitalet och 
andelen av rösträttigheterna är den möjlighet ABL erbjuder att i 
bolagsordning ta in bestämmelser om differentierade röstvärden.169 

                                                 
165 se kap. 1.4 ovan. 
166 jmfr Wetter m.fl., s.677,678. 
167 KKVFS 2000:2, p.11, jmfr koncerndefinitionen i ABL 1:11 1st. 1p. Av detta stadgande 
framgår att koncernförhållande som uteslutande grundar sig på röststyrka kräver att mer än 
hälften av rösterna för samtliga aktier i den juridiska personen av intresse innehas. 
168 KKVFS 2000:2, p.11, samt Wetter m.fl., s.678. 
169 Kommissionens tillkännagivande om begreppet koncentration, p.14, 2st. 
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Differensen mellan aktierna får högst vara 1-10.170 Det exemplet kan alltså 
ges att en aktieägare som innehar strax över fem procent av aktiekapitalet 
men vars aktier har röstvärdet 10, medan övriga aktieägares aktiers 
röstvärde är 1, alltid kan påräkna absolut majoritet vid stämmobeslut. 
Tillåtandet av rötsvärdesdifferentiering anses, även då det handlar om 
mycket stora bolag, möjliggöra en stark och stabil ägarfunktion. Genom 
differentiering antas bolagets verksamhet kunna ges tillfälle att drivas med 
en större framförhållning. Detta då aktieägare, p.g.a. det inflytande som en 
differentiering kan möjliggöra, kan betrakta sin investering i bolaget mer 
långsiktigt.171 Även möjligheten till kapitalanskaffning utan att ursprungliga 
ägare förlorar kontrollen över bolaget ses som en positiv konsekvens av att 
tillåta differentiering.172  
 

4.1.1 Rösträttsmajoritet genom rösträttsfullmakt 

I svenska aktiebolag gäller att rösträtt inte kan utövas utan en 
grundläggande äganderätt. Rösträtten kan inte, t.ex. genom pantsättning, 
skiljas ifrån aktien.173 Däremot kan aktieägare ge annan möjlighet att utöva 
rösträtten genom rösträttsfullmakt. Sådan fullmakt ska vara skriftlig och 
undertecknad av aktieägaren. Rösträttsfullmakt gäller högst ett år ifrån 
utfärdandet.174 Som en huvudregel gäller att fullmakter inte får samlas in på 
bolagets bekostnad.175  
 
En aktieägare som inte genom eget rösträttsinnehav kan genomdriva 
ordinära stämmobeslut kan samla in fullmakter i sådan utsträckning att 
genomdrivandet av ordinära stämmobeslut blir möjligt och därmed nå 
kontroll över bolaget. Emellertid, vi har sett att kontrollen, för att 
företagskoncentration ska uppstå, måste vara varaktig.176 
Rösträttsfullmakter är inte giltiga längre än ett år ifrån utfärdandet och kan 
dessutom, liksom fallet är med en fullmakt i allmänhet, när som helst 
återkallas, såvida inte annat avtalats.177 Dessa faktum torde, även om 
fullmakterna kan förnyas på ett närmast slentrianmässigt sätt, utgöra hinder 
                                                 
170 ABL 4:5. I aktiebolag som bildades före ikraftträdandet av ABL 1944 kan större 
röstvärdesdifferenser finnas. 
171 Johansson, Bolagsstämma, s.217. Johansson framhåller att röstvärdesdifferentiering är 
”avsedd att verka maktplacerande under en lång tid […]”. Se också prop. 1997/98:99, 
s.120. 
172 Prop. 1997/98:99, s.120. 
173 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s.50,51, se också Rutberg, Skoog, s.575. Att 
rösträtten inte kan utövas utan en grundläggande äganderätt är en följd av det s.k. 
”splittringsförbudet”, se härom Hellner, s.261-264.  
174 ABL 7:3. 
175 ABL 7:4. Regleringen vänder sig i första hand mot det förhållandet att styrelsen, genom 
att använda sig av bolagets resurser, konserverar rådande ägar- och inflytandestruktur 
genom ett, p.g.a. resurstillgången, effektivt fullmaktsinsamlande. Om styrelsen ges rätt att 
villkorslöst insamla fullmakter, anses detta medföra risk för att hinder uppstår för 
aktieägare, som eventuellt befinner sig i opposition mot styrelsen, att organisera en egen 
fullmaktsinsamling. Se prop. 1997/98:99, s.112,113.  
176 se kap. 3.1 ovan. 
177 Prop. 1975:103 s.389, se också Roos, s.45, samt Hellner, s.261. 
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för att företagskoncentration skulle kunna uppstå genom 
fullmaktsinsamling.178 Dock skulle man kanske kunna tänka sig att 
möjligheten till fullmaktsinsamling, och det tidigare bruket av 
rösträttsfullmakter i ett bolag, kan utgöra en omständighet som sammantaget 
med andra omständigheter anses medföra att kontroll i konkurrensrättslig 
mening föreligger.179  
 

4.1.2 Rösträttsmajoritet genom praktisk majoritet 

Även om en aktieägare inte innehar mer än hälften av det sammanlagda 
antalet rösträttigheter, kan ett bestämmande inflytande föreligga på den 
grunden att stämmomajoritet för beslut trots allt kan påräknas. Detta kan 
vara fallet om det övriga ägandet i bolaget är spritt.180 Den typ av 
rösträttsmajoritet som det här blir fråga om är en s.k. praktisk majoritet.181 
Vid bedömningen av huruvida praktisk majoritet föreligger får ses till hur 
beslutsfattandet har utfallit på senare års stämmor. Om det visar sig att viss 
aktieägare, enligt det mönster som tidigare års stämmors beslutsfattande har 
försiggått på, skulle ha en stabil majoritet av angivna röster, så anses 
aktieägaren inneha ensam kontroll.182  
 
Bedömningen av huruvida praktisk majoritet föreligger torde inte alla 
gånger vara okomplicerad. Om den praktiska majoriteten beror på övriga 
aktieägares passivitet, men aktieägarna kan antas mobiliseras vid mer 
kontroversiella frågor, skulle den praktiska majoritetspositionen kunna gå 
förlorad.183 Det är inte otänkbart att de beslut som regleringen av 
företagskoncentrationer fäster sin uppmärksamhet på, d.v.s. beslut som rör 
affärsstrategin, särskilt vad gäller frågor om investeringar eller 
nedläggningar, kan vara kontroversiella. Styrelseval, vilket indirekt kan 
påverka utformningen av affärsstrategin, är en annan fråga där en större 
                                                 
178 Inte heller i koncernförhållande torde rösträttsfullmakt kunna ge sådant bestämmande 
inflytande varom koncerndefinitionen stadgar om. Märk att det bestämmande inflytandet, 
för att konsolidering ska ske, inte förutsätter varaktighet. Se Rutberg och Skoog, s.578,580. 
179 se t.ex. Roos, s.88. Roos nämner här att en ”tveksam” stämmomajoritet genom ett 
konsortie kan tänkas stärkas genom insamling av rösträttsfullmakter. På samma sätt torde 
möjligheten till rösträttsfullmakter kunna anses påverka bedömningen av huruvida t.ex. en 
praktisk majoritet ska anses konstituera ensam kontroll i regleringen av 
företagskoncentrationers mening.  
180 KKVFS 2000:2, p.12, 3st. Ofta förstärks effekten av spridningen av aktier genom 
passivitet från övriga aktieägares sida. Se Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s.53, se också 
Roos, s.42,43. För en jämförelse med koncernförhållandet kan noteras att praktisk majoritet 
inte förslår för att ge upphov till moder och dotterbolagsrelation, se Nerep, 
Aktiebolagsrättslig analys, s.52,53. 
181 Wetter m.fl., s.679. 
182 KKVFS 2000:2, p.12, 3st. jmfr dnr 1581/94 Proventus Invest AB m.fl. 1995-02-14, samt 
dnr 798/94, Siab AB m.fl. 1994-06-22. Se också IV/M.1519, Renault Nissan, 1999-05-12. 
Här konstaterade Kommissionen (p.10) att bestämmande inflytande inte förelåg enbart 
utifrån en analys av röstbeteendet på ”shareholder’s meetings”. Bestämmande inflytande 
ansågs dock föreligga på den grunden att det var osannolikt att övriga aktieägare skulle gå 
emot Renault’s förslag då Renault hade ”a strong influence on the business conduct of 
Nissan and thus on the establishment of the shareholder’s meetings’ agenda”.    
183 Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s.53. 
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uppslutning av annars passiva aktieägare kan tänkas komma till stånd. Ur 
det perspektivet att företagskoncentration måste vara varaktig bör alltså i det 
enskilda fallet först och främst noteras att praktisk majoritet inte ofta torde 
vara att definiera som någon stabil majoritet, för det andra får bedömas 
huruvida majoriteten ändock är så pass stabil att kontroll ska anses 
föreligga.184  
 

4.1.3 Hinder mot utnyttjande av rösträttigheter 

Med kursiveringen av ordet ”användas”, strax under 4.1 ovan, avses 
markeras att situationen är sådan att hinder att utnyttja rösträttigheterna på 
stämman inte föreligger. Som framgår av KKVFS 2000:2 förvärvas ensam 
kontroll ”normalt när ett företag förvärvar en majoritet av rösträttigheterna i 
ett annat företag.”185 Kontroll föreligger då alltså normalt sett, men det är 
inte nödvändigtvis så att kontroll uppnås därför att rösträttsmajoriteten 
innehas.186 Hinder mot rösträttens utövande kan finnas reglerad i 
aktieägaravtal eller i bolagsordningens föreskrifter.  
 
I aktieägaravtal som är obligationsrättsligt bindande,187 kan vara intaget 
klausuler om att aktieägaren som innehar rösträttsmajoriteten inte fritt äger 
förfoga över sina röster. I avtalet kan t.ex. stadgas att konsensus mellan de 
aktieägare som tillträtt avtalet ska råda vid fattandet av vissa, i avtalet 
preciserade, beslut.188 Genom de sanktioner aktieägaravtalet bjuder vid brott 
mot detsamma kan avtalet de facto anses reducera möjligheten att använda 

                                                 
184 jmfr Roos, s.44. 
185 KKVFS 2000:2, p.11, 1men. 
186 För en jämförelse kan nämnas att, i diskussionen omkring de kriterier som grundar 
koncernförhållande, Rutberg och Skoog har uppmärksammat problematiken som 
rösträttsbegränsningar kan medföra i det att det är ”tveksamt” om bestämmande inflytande 
kan sägas föreligga exempelvis i det fallet att rösträtten för ett endast ett par procent av 
aktierna kan utnyttjas, trots att rösträttsmajoriteten innehas av det eventuella moderbolaget. 
Se Rutberg, Skoog, s.576,577.  
187 Aktieägaravtal kan inte binda bolaget, det faller utanför bolagsorganens kompetens att 
ingå avtal som innebär att beslutanderätt avsägs, se Nerep, Om reformeringen av 
aktiebolagsrätten i Sverige, s.499, samt Stattin, Om aktieägaravtal, JT, 2004-2005, s.101. 
Det kan också noteras att den obligationsrättsliga bundenheten torde vara beroende av att 
inte aktieägaravtalet påverkar rösträttsutövningen i bolaget på ett otillbörligt sätt. Se t.ex. 
NJA 1972 s.29 där fråga förvisso inte var om aktieägaravtal utan om villkorad 
aktieöverlåtelse. Förvärvaren av aktierna hade enligt HD rätt att rösta på ett sätt som stred 
emot villkor upptagna i överlåtelseavtal, då det låg i bolagets intresse att beslut i bolaget 
kunde fattas på ett rationellt sätt. Se också Roos, s.314,315. Roos diskuterar här huruvida 
konsortialavtal ska äga giltighet i den delen avtalet får effekt på beslutsfattande i bolaget 
som kräver kvalificerad majoritet. Beträffande möjligheten att angripa ett aktieägaravtal 
genom 36§ avtalslagen, se Hellner, s.269-274, samt Kansmark, Roos, s.29.     
188 se t.ex. dnr 758/95, Saab Dynamic’s AB, 1995-07-20. Här konstaterade 
Konkurrensverket att aktieägaravtal förelåg som band majoritetsägaren (60 % av aktierna) 
på sådant sätt att möjlighet till utövande av ensamt bestämmande inflytande inte kunde 
sägas föreligga. I aktieägaravtalet föreskrevs att enighet mellan aktieägarna skulle råda i en 
mängd frågor av ingripande betydelse för bolaget och dess verksamhet. Se också 
COMP/M.4050, Golman Sachs/Cinven/Ahlsell, 2006-01-06.    
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rösträttigheter på stämman.189 Om den aktieägare som innehar 
rösträttsmajoriteten inte kan använda sig av densamma för att driva igenom 
beslut om affärsstrategin föreligger inte ett sådant ensamt bestämmande 
inflytande varom konkurrensrättens kontrollbegrepp stipulerar.  
 
I bolagsordningen kan vara intaget föreskrift om att aktieägare inte äger 
rösta för mer än viss andel av det totala antalet rösträttigheter, s.k. 
rösträttsbegränsning.190 Om den aktieägare som innehar rösträttsmajoriteten 
inte äger rösta för mer än t.ex. 20 procent av rösträttigheterna kan detta 
resultera i att ensam kontroll inte föreligger.191 Andra aktieägare kan 
gemensamt komma att mobilisera sådana röstetal att de kan erhålla majoritet 
på stämman. I bolagsordningen kan också vara föreskrivet att vissa, t.ex. 
alla beslut med en viss preciserad betydelse för bolaget, ska fattas med 
kvalificerad majoritet eller enhälligt.192  
 

4.2 Ensam kontroll genom berättigande till 
rösträttigheter 

En aktieägare kan tänkas erhålla röstmajoritet på stämman genom 
utnyttjandet av köpoptioner eller konvertibler avseende aktier. Frågan är om 
blotta möjligheten att utnyttja instrumenten kan ge upphov till ensam 
kontroll. Terminologiskt skulle då saken vara att betrakta som sådan att 
berättigande till rösträttigheter ger upphov till kontroll.193 Om det kan 
fastställas att köpoptionerna eller konvertiblerna kommer att utnyttjas inom 
en nära framtid, i enlighet med bindande avtal, kan detta vara fallet.194 
Problemet med att beakta köpoptioner och konvertibler, vid bedömning av 
företagskoncentration, går tillbaka på att möjligheten till att utöva ett 
bestämmande inflytande ska föreligga vid tidpunkten för bedömningen - 
inte vara beroende av en framtida händelse.195  
 
För att köpoptioner och konvertibler ska kunna konstituera ensam kontroll 
torde krävas att omständigheterna i bolaget är sådant att innehavaren av 
instrumenten de facto kan sägas ha möjlighet att utöva ett bestämmande 
inflytande över bolaget genom desamma. För att utreda huruvida en sådan 
faktisk kontroll föreligger får ses till det sätt på vilket köpoptionerna eller 
konvertiblerna kan utnyttjas och sannolikheten för att så kommer att ske. 

                                                 
189 Nerep, aktiebolagsrättslig analys, s.55,56, se också Stattin, Om aktieägaravtal, 
s.110,111 samt Gregow, Om samtliga aktieägares samtycke och de rättsliga 
förutsättningarna för att åstadkomma bolagsstämmobeslut genom förenklade förfaranden, 
JT, 2001-2002, s.751. 
190 ABL 7:8 samt prop. 1997/98:99, s.121, se också Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s.55. 
191 Det kan noteras att om kontroll i konkurrensrättens mening inte föreligger p.g.a. 
rösträttsbegränsning så kan kontroll uppstå för det fallet att bolagsordningen ändras i det att 
rösträttsbegränsningen upphävs. Se Wetter m.fl., s.678.     
192 ABL 8:40 2st. se också Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s.55. 
193 jmfr KKVFS 2000:2, p.8. 
194 KKVFS 2000:2, p.13. 
195 Cook, Kerse, s.42.  
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Om köpoptionerna eller konvertiblerna kan utnyttjas väldigt snabbt och till 
låg kostnad är detta faktorer som talar för att faktisk kontroll föreligger, 
förutsatt självfallet att utnyttjandet innebär att ett bestämmande inflytande 
uppnås.196  
 
För det fallet att köpoptioner eller konvertibler inte anses medföra ett 
bestämmande inflytande i sig, kan de, sammantaget med andra faktorer, 
verka för att ett bestämmande inflytande ska anses föreligga.197

 
Resonemanget som här har förts beträffande köpoptioner och konvertibler 
torde göra sig gällande även beträffande omvandlingsförbehåll. Om 
aktieägare enligt föreskrift i bolagsordningen omvandlar aktier på så sätt att 
maktförhållandena i bolaget förskjuts, kan detta leda till att 
företagskoncentration uppstår.198 Blotta möjligheten199 till omvandling 
torde då, enligt samma premisser som gäller för köpoptioner och 
konvertibler, kunna leda till att ett faktiskt bestämmande inflytande anses 
föreligga.200

 

4.3 Ensam kontroll genom aktieägaravtal 

En företagskoncentration kan uppstå genom aktieägaravtal. Det är då fråga 
om avtal som ger aktieägare bestämmande inflytande över ett företags 
affärsstrategi. Aktieägaravtal kan behandla samtliga de bolagsrättsliga 
befogenheter som ankommer på aktieägarna - således även sådana som 
relaterar till affärsstrategin.201  
 
Aktieägaravtal binder inte bolaget, dess rättsverkningar gäller enbart mellan 
de aktieägare som är parter till avtalet. Den effekt aktieägaravtalet får på 
bolaget är indirekt, d.v.s. effekten ligger i det att aktieägarna utövar sina 
äganderättsliga befogenheter i bolaget i enlighet med avtalet.202  
 

                                                 
196 Cook, Kerse, s.42. 
197 KKVFS 2000:2, p.13, 2men. 
198 ABL 4:6. 
199 Främst kanske för det fall att möjligheten består i att aktieägaren själv äger påkalla 
konvertering, se Kristiansson, Skoog, Bolagsordning, Industrilitteratur, 2002, s.51,52.  
200 I IV/M.397, Ford/Hertz, 1994-03-07, ansåg Kommissionen det förhållandet att Ford 
förvärvade aktier medförande att 54 procent av aktiekapitalet innehades inte medförde att 
kontrollen över Hertz förändrades. Anledningen var att Ford redan innan förvärvet hade 
kontrollen över Hertz. Den kontroll som Ford hade innan förvärvet var inte legal utan 
faktisk. Den faktiska kontrollen grundades i att Ford, genom ett aktieägaravtal, när som 
helst hade rätt att konvertera tillräckligt många C-aktier till B-aktier för att uppnå ett legalt 
bestämmande inflytande. Genom möjligheten till konvertering ansågs Ford ha innehaft den 
faktiska kontrollen över Hertz då övriga aktieägare, med vetskap om Fords möjlighet till 
konvertering, inte röstat emot Fords förslag. Även om övriga aktieägare röstat emot Fords 
förslag hade Ford kunnat ta kontroll och riva upp beslut som gick emot företagets vilja.      
201 jmfr Kansmark, Roos, s.15.  
202 Sandström, s.80-83, samt Stattin, Om aktieägaravtal, s.101-103.  
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För att ett aktieägaravtal ska kunna anses medföra att viss aktieägare 
erhåller kontroll torde krävas att aktieägaravtalet är sanktionerat. 
Sanktionerna ska vara av sådan art att medkontrahenterna kan förmodas bli 
avskräckta ifrån att bryta mot avtalet. En intressant fråga är om det är 
tillräckligt att enbart falla tillbaka på skadeståndstalan,203 eller om det krävs 
att avtalet innehåller vitesklausuler med belopp som ger tillräckliga 
incitament för ett efterlevande.204 Det skulle också kunna göras gällande att, 
i vissa fall, den sociala konventionen utgör en tillräcklig stark 
sanktionsfaktor för att avskräcka parter ifrån kontraktsbrott.205   
 
Vid bedömningen av huruvida företagskoncentration uppstår genom 
aktieägaravtal är det viktigt att utreda hur stabil den kontroll som avtalet ger 
är. En aktieförvärvande tredje man anses som en huvudregel inte vara 
bunden av ett aktieägaravtal som överlåtaren var bunden av.206 Vill den 
aktieägare som byggt upp sin kontroll genom ett aktieägaravtal behålla 
densamma, kan det vara kritiskt att tillse att inte utomstående kan träda in 
som aktieägare och omkasta maktförhållandena i bolaget. Medel att uppnå 
ett sådant resultat kan vara att tillse att det i aktieägaravtalet, och/eller i 
bolagsordningen, införs regleringar som syftar till att hindra försäljning till 
utomstående.207

 
Med beaktande av att företagskoncentration kräver varaktighet i kontrollen 
bör också något sägas om hur lång aktieägaravtalets löptid kan tänkas vara. 
Aktieägaravtal utgör normalt enkla bolag i det att de bygger på avtal, är 
avsedda för visst ändamål samt medför en förpliktelse att verka för detta 
ändamål.208 Varaktigheten av ett aktieägaravtal blir därför i tillämpliga delar 
beroende av lagen om handelsbolag och enkla bolags (BL)209 regleringar. 
Om ett aktieägaravtal löper på obestämd tid kan det sägas upp när som helst. 
Avtalet slutar då, såvida inte annan uppsägningstid är avtalad, att gälla efter 
en sex månaders uppsägningstid.210 Såvida inte starka 
bindningsmekanismer föreligger i övrigt, t.ex. ett påtagligt starkt 
                                                 
203 Roos, s.373,374, framhåller att ett förlitande på skadestånd kan vara problematiskt då 
skadorna som uppkommer p.g.a. ett brott mot ett aktieägaravtal kan vara svåra att 
kvantifiera i ekonomiska termer, jmfr Stattin, Om aktieägaravtal, s.111. Stattin menar att 
aktieägaravtal utan vitesklausuler kan framstå som ”tandlösa”.  Kansmark och Roos anser 
skadestånd ”vara en föga effektiv påföljd vid brott mot aktieägaravtal.” Kansmark, Roos, 
s.92.  Ser vi för en jämförelse till koncernförhållandet torde skadeståndssanktion vara 
tillräckligt för att anse aktieägaravtal medföra bestämmande inflytande, se Nerep, 
Aktiebolagsrättslig analys, s.60. 
204 Kansmark, Roos, s.93, se också Nerep, Aktiebolagsrättslig analys, s.59,60. 
205 Stattin, Om aktieägaravtal, s.111, med hänvisning till Roos, s.376 ff. Här sägs att ”i mer 
betydande sammanhang litar parterna på att övriga parter skall fullgöra vad de åtagit sig, 
vid äventyr av att deras rykte i branschen skulle bli befläckat.” 
206 Enligt Sandström blir en tredje man som är medveten om avtalets existens 
”förmodligen” bundet av detsamma, Sandström, s.83, se också Kansmark, Roos, s.30. 
207 Hellner, s.266-269, samt Kansmark, Roos, s.64-88, se också ABL 4:8-36. Det kan 
noteras att ABL numer tillåter att, förutom hembudsklausuler, även förköps- och 
samtyckesklausuler införs i bolagsordningen 
208 Kansmark, Roos, s.35. 
209 SFS 1980:1102. 
210 BL 2:24, 2st. och 4:7, 2st.  
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gemensamt intresse, kan detta tänkas medföra dubier huruvida 
aktieägaravtalet ger sådan varaktighet i kontroll som konkurrensrätten 
kräver. Ingås avtalet istället på bestämd tid torde, i typfallet, sannolikheten 
för att avtalet består vara avsevärt större.211 Som diskuterats ovan torde 
svensk konkurrensrätt ställa upp ett krav på att bestämmande inflytande ska 
föreligga under minst en treårsperiod för att företagskoncentration ska 
uppstå.212 Huruvida det krävs att aktieägaravtalets löptid är minst tre år, för 
att företagskoncentration ska föreligga, torde vara en fråga som får avgöras 
från fall till fall. Faktorer som torde behöva tas in i bedömningen är 
huruvida avtalet automatiskt eller på parts begäran kan förlängas, samt 
vilken avtalskontrahenternas relation i övrigt är. 
 
Nedan ska nu, avslutningsvis, exemplifieras hur aktieägaravtal kan komma 
att medföra att ensam kontroll över ett bolag nås. Under 4.3.1 redogörs för 
det förhållandet att ett mer generellt inflytande nås över bolaget genom ett 
konsortialavtal. Under 4.3.2 redogörs för en särskild rättighet varom kan 
regleras i aktieägaravtal och som kan ha särskild betydelse ut 
kontrollsynpunkt.  
 

4.3.1 Omfördelning av rösträttigheterna  

Den kontroll som här avses redogöras för är en sådan som relaterar till 
rösträttsmajoritet på stämman, men där kontrollinnehavaren inte själv kan 
prestera tillräckligt antal röster för att kunna påräkna majoritet. Istället 
innehas kontrollen genom att andra aktieägare binds upp obligationsrättsligt 
genom avtal.213 Ett konsortialavtal är ett avtal som syftar till att de till 
avtalet anslutna aktieägarna ska rösta på sådant sätt som blivit bestämt på 
konsortiet. Hur aktieägarna ska rösta kan bestämmas genom att en 
omröstning företas inom konsortiet. Om viss aktieägare kan påräkna 
majoritet vid konsortiets omröstning, kan sedermera densamma också 
påräkna majoritet på stämma, om konsortiets röstandel på stämman utgör 
majoriteten av rösträttigheterna i bolaget.214  
 
Ett konsortialavtal torde vara en flexibel lösning i det att beslut kan fattas 
enligt de förutsättningar rådande förhållanden ger. Syftet bakom 
konsortialavtalet kan uppnås genom detaljreglering i aktieägaravtal där det 
föreskrivs hur beslutsfattande i vissa givna situationer ska utövas. Det torde 
finnas risk för att ett sådant avtal - då en rad överväganden måste beaktas 
och fixeras i avtalet - blir alltför omständligt och statiskt. Som ett exempel 
på en inledning till sådant detaljreglerandeavtal kan följande klausul ges 
 

parterna förbinder sig att själva eller genom ombud 
eller genom av dem utsedda styrelseledamöter vid 
bolagsstämmor, styrelsesammanträden eller eljest utöva 

                                                 
211 Kansmark, Roos, s.90, se också Stattin, Om aktieägaravtal, s.110. 
212 se ovan under kap. 3.1. 
213 Cook, Kerse, s.47. 
214 Roos, s.46,88, samt Stattin, Företagsstyrning, s.167. 
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sin rösträtt på sätt som erfordras för genomförande av 
detta avtals bestämmelser.215    

 
Klausulen kan givetvis tänkas användbar även vid upprättande av 
konsortialavtal. 
 

4.3.2 Rättighet att utse majoriteten av styrelseledamöterna 

Ensam kontroll kan enligt Konkurrensverket uppstå om särskilda rättigheter 
är kopplat till ett minoritetsinnehav. Som exempel på en sådan särskild 
rättighet ges den situationen att möjlighet att utse majoriteten av styrelsens 
ledamöter föreligger.216  
 
Som framgått av kap. 3.2.2.4, finns möjlighet att i bolagsordning ta in 
föreskrift om att annan än stämman ska ha rätt att utse styrelseledamöter. 
Denne annan kan vara en minoritetsägare i bolaget. Dock måste, i publika 
bolag, majoriteten av styrelseledamöterna utses av stämman. 
Styrelseledamöterna utses medelst relativ majoritet.217 Av detta kan den 
slutsatsen dras att aktieägare som når relativ majoritet på stämman alltid 
utser majoriteten av styrelseledamöterna. Den slutsatsen kan också dras att - 
om det bara ses till vad regleringen i ABL stipulerar - minoritetsägare aldrig 
kan nå ensam kontroll över bolaget grundat på inflytande i styrelsen.218  
 
Genom ett aktieägaravtal kan emellertid minoritetsägaren erhålla ensam 
kontroll över bolaget grundat på inflytande i styrelsen. Den/de aktieägare 
som röstetalsmässigt har möjlighet att utse åtminstone majoriteten av 
styrelseledamöterna, kan genom aktieägaravtal förpliktigas att rösta för de 
förslag till styrelseledamöter som minoritetsägaren lägger fram.219 
Motsvarande effekt kan uppnås genom att aktieägare, som har möjlighet att 
uppnå relativ majoritet, avhåller sig ifrån att utnyttja sina rösträttigheter.220   
 

                                                 
215 Kansmark, Roos, s.36. Notera problematiken som kan ligga i att föreskriva att 
styrelseledamöter ska agera på visst sätt. Som Kansmark och Roos framhåller får det anses 
stå klart att ”styrelseledamöter i princip inte kontraktsmässigt kan binda sin beslutanderätt 
varken med avseende på styrelsebesluts tillkomst eller innehåll bortsett från de bindningar 
som åvilar dem enligt ABL och bolagsordningen.” Kansmark, Roos, s.48. Se också vad 
som anförts om styrelseledamots lojalitetsplikt under fotnot 145 ovan, samt Stattin, Om 
aktieägaravtal, s.104,105. 
216 KKVFS 2000:2, p.12, 2st. 
217 se kap. 3.2.2.4. 
218 Som framgått av kap. 1.3 avgränsar sig arbetet ifrån att behandla ensam kontroll som 
definieras negativt. Negativ ensam kontroll kan föreligga om minoritetsägaren enligt 
bolagsordningen har rätt att utse så många styrelseledamöter att en möjlighet att blockera 
beslut föreligger. Detta kunde vara fallet om det i bolagsordningen är föreskrivet att 
styrelsebeslut skall fattas med kvalificerad majoritet, jmfr. kap. 3.2.2.4.    
219 Stattin, Om aktieägaravtal, s.108. 
220 Kansmark, Roos, s.16. 
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5 Sammanfattande analys 
I kap. 3 har redogjorts för var det bestämmande inflytandet över 
affärsstrategin i ett aktiebolag typiskt sett är allokerad. Redogörelsen tog sin 
utgångspunkt i en aktiebolagsrättslig definition av kontroll vilken stipulerar 
att kontroll innehas av den som har möjlighet att genomdriva ordinära 
stämmobeslut. Genom att följa aktiebolagets makthierarki kunde konstateras 
att den som har möjligheten att driva igenom ordinära stämmobeslut, också 
är den som typiskt sett har möjlighet att bestämma över utformningen av ett 
bolags affärsstrategi. Den avgörande frågan är emellertid hur detta förhåller 
sig till de kriterier som enligt konkurrensrätten konstituerar ensam kontroll. 
Arbetet har begränsat sig till att ta sin utgångspunkt i KKVFS 2000:2 och de 
kriterier som Konkurrensverket här framhållit som grundande ensam 
kontroll.221    
 
Det sades i kap. 1.4 att konkurrensrätten troligen är alltför dynamisk till sin 
natur för att aktiebolagsrätten ska vara tillräcklig för att tydliggöra när 
ensam kontroll i regleringen av företagskoncentrationers mening föreligger. 
Med detta avsågs understrykas möjligheten att konkurrensrätten kan ställa 
upp kontrollkriterier som inte kan förklaras utifrån en analys av de 
rättskällor som omger aktiebolagsmodellen. Med detta förbehåll för 
möjligheten att, genom aktiebolagsrätten, tydliggöra innebörden av det 
konkurrensrättsliga kontrollbegreppets innebörd, gjordes i kap. 1.3. 
följdenliga avgränsningar. Arbetet avgränsade sig till att behandla kontroll 
som utövas av ägarna. De fall då kontroll konstitueras på rent ekonomiska 
bedömningsgrunder faller således utanför det som arbetet har behandlat. 
Likaledes avgränsade sig arbetet till att endast behandla positiv kontroll, 
d.v.s. sådan kontroll som möjliggör genomdrivandet av beslut. 
 
Kan nu, med beaktande av arbetets avgränsningar, sägas att den 
aktiebolagsrättsliga kontrolldefinition som använts i arbetet står i 
överensstämmelse med konkurrensrätten, eller saknas möjlighet att 
tydliggöra det konkurrensrättsliga kontrollbegreppet utifrån 
aktiebolagsrätten? Märk väl att ambitionen bakom arbetet var att tydliggöra 
kontrollbegreppet. För att fullgöra målet bakom denna ambition krävs inte 
ett fullständigt klargörande av kontrollbegreppet, d.v.s. de 
kontrollkonstituerande kriterierna behöver inte fullt ut kunna förklaras. För 
att målet bakom ambitionen ska nås krävs dock att kriterierna kan förklaras i 
hög grad. Om kriterierna kan förklaras i hög grad torde det vara befogat att 
påstå att kontrolldefinitionen som använts i arbetet står i, åtminstone 
partiell, överensstämmelse med konkurrensrätten. Kan emellertid inte 
rekvisiten i någon högre grad förklaras utifrån den aktiebolagsrättsliga 
kontrolldefinitionen får konstateras att konkurrensrätten använder sig av ett, 
i förhållande till aktiebolagsrätten, parallellt kontrollbegrepp. 

                                                 
221 se kap. 4 ovan. 
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Här ska nu, avslutningsvis, den aktiebolagsrättsliga kontrolldefinition som 
använts i arbetet kontrasteras mot de kontrollkonstituerande kriterier vilka 
har redogjorts för i arbetet under kap. 4. Definitionen är som bekant: 
kontroll i aktiebolag innehas av ”den person […] som på grundval av yttre 
påvisbara faktorer av generell betydelse, såsom aktieinnehav eller avtal, kan 
genomdriva ordinära stämmobeslut […]”.  
  
Låt oss först se på det fallet att rösträttsmajoritet innehas. Konkurrensverket 
framhåller att ensam kontroll då ”normalt” föreligger.222 Det får förutsättas 
att Konkurrensverket talar om en majoritet som motsvarar mer än 50 
procent av det totala antalet rösträttigheter i bolaget. Står detta i 
överensstämmelse med den aktiebolagsrättsliga kontrolldefinitionen? - Om 
en aktieägare innehar mer än 50 procent av rösträttigheterna kan denne 
genomdriva beslut om utformningen av affärsstrategin på stämman. Detta då 
beslut om affärsstrategin enligt huvudregeln är ordinära, d.v.s. de kräver inte 
kvalificerad majoritet. Aktieägaren ges möjlighet att genom beslut på 
stämman ge styrelsen anvisningar om affärsstrategin som styrelsen blir 
bunden att följa och verkställa.  
 
Emellertid, det kan finnas hinder för aktieägaren att genomdriva sådana 
beslut. Dels kan hinder uppkomma med beaktande av att stämman, p.g.a. 
kompetensfördelningen mellan bolagsorganen,  inte obegränsat äger utnyttja 
sin omnipotens, dels kan hinder för anvisningar vara föreskrivna i 
bolagsordning. Om hindren medför att aktieägaren inte kan använda sina 
röster för att fatta beslut om utformningen av affärsstrategin har inte 
aktieägaren, grundat på stämmans anvisningsrätt, ensam kontroll. Den som 
innehar rösträttsmajoriteten har dock alltid rätt att genom ordinära 
stämmobeslut utse majoriteten av styrelsens ledamöter. Kan inte kontrollen 
utövas genom stämmoanvisningar kan det bestämmande inflytandet istället 
säkras genom att majoritet för styrelsebeslut, i enlighet med aktieägarens 
vilja, kan påräknas.223 Ett mer definitivt hinder mot utövande av ensam 
kontroll är om inskränkningar av rösträttigheternas utnyttjande finns 
upptagna i aktieägaravtal. Är aktieägaravtalet sanktionerat på så sätt att 
aktieägaren kan förmodas avhålla sig ifrån att utnyttja sina rösträttigheter i 
kontrollsyfte, kan detta leda till att ensam kontroll inte anses föreligga. 
Aktieägaravtalet kan ju, till skillnad mot föreskrifter i bolagsordning, 
innebära inskränkningar i rätten att utse styrelseledamöter.224   
 
Det förefaller, med beaktande av det ovan sagda, som att den 
aktiebolagsrättsliga kontrolldefinitionen ger oss förklaringen till varför 
kriteriet ”innehav av rösträttsmajoritet” kan konstituera ensam kontroll. Det 

                                                 
222 KKVFS 2000:2, p.11. 
223 Notera här den problematik ur kontrollsynpunkt som kan följa av ett krav på 
kvalificerad majoritet för styrelsebeslut och som har behandlats under kap. 3.2.2.4. 
224 En fråga som infinner sig är huruvida det är tillåtet att låta bolagsordningsbestämmelse 
som föreskriver rösträttsbegränsning få verkan också vid val av styrelse. Om det anses 
tillåtet kan detta, enligt vad som redogjorts för i kap. 4.1.3, få konsekvenser för huruvida 
ett bestämmande inflytande föreligger. 
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kan alltså konstateras att överensstämmelse mellan definitionen och 
konkurrensrätten föreligger i detta avseende.  
 
Konkurrensverket framhåller att minoritetsägare kan anses inneha ensam 
kontroll om aktieägaren, p.g.a. att det övriga ägandet i bolaget är mycket 
spritt, kan påräkna majoritet vid bolagsstämman.225 Det är här fråga om en 
s.k. praktisk majoritet. Står ensam kontroll som konstitueras genom praktisk 
majoritet i överensstämmelse med den aktiebolagsrättsliga 
kontrolldefinitionen? Det blir här fråga om samma bedömningar som då 
förhållandet är sådant att mer än 50 procent av rösträttigheterna innehas. 
Den som innehar den praktiska majoriteten kan genomdriva ordinära 
stämmobeslut om anvisningar till styrelsen beträffande affärsstrategin. Finns 
det hinder för sådana stämmobeslut kan det bestämmande inflytandet istället 
eventuellt uppnås genom att den praktiske majoritetsinnehavaren har 
möjlighet att utse majoriteten av styrelseledamöterna.         
 
Efter att ha redogjort för ensam kontroll som grundas i innehav av 
rösträttigheter ska nu ses till det kontrollkonstituerande kriteriet 
”berättigande till rösträttigheter”. Konkurrensverket stipulerar att ensam 
kontroll kan föreligga genom köpoptioner och konvertibler om de kan 
”utnyttjas inom en nära framtid och i enlighet med bindande avtal.”226 Det 
blir här fråga om en faktisk kontroll, till skillnad ifrån en legal kontroll. 
Genom möjligheten att snabbt och till låg kostnad skaffa sig bestämmande 
inflytande anses det möjligt att innehavare av köpoptioner eller konvertibler 
kan ha sådant faktiskt inflytande att ensam kontroll uppstår. Detta kriterium 
kan passas in under den aktiebolagsrättsliga kontrolldefinitionen i det att det 
faktiska inflytandet kan anses utgöra en yttre påvisbar faktor av generell 
betydelse, vilken ger möjlighet att diktera de ordinära beslut som fattas på 
stämmonivå. Det måste emellertid konstateras att det bestämmande 
inflytandet som grundas i berättigande till rösträttigheter inte intuitivt kan 
härledas ur definitionen och det är möjligt att det här får konstateras att 
konkurrensrättens dynamik går utanför de ramar för kontroll som 
aktiebolagsrätten ställer upp.   
 
I arbetet har redogjorts för två situationer då ensam kontroll kan föreligga 
grundat på aktieägaravtal. Under 4.3.1 har det förhållandet belysts att 
omfördelning av rösträttigheterna sker genom konsortialavtal. Det ligger här 
nära till hands att se saken som sådan att aktieägare som når ensam kontroll 
genom konsortialavtal, gör det genom ett indirekt utövande av 
rösträttigheter. Aktieägaren har möjlighet att, genom andra aktieägares 
rösträttigheter, driva igenom ordinära stämmobeslut. Förhållandet står i 
överensstämmelse med den aktiebolagsrättsliga kontrolldefinitionen. 
Huruvida kontrollen är direkt eller indirekt saknar betydelse för 
kontrollbedömningen.227 En liknande bedömning får göras beträffande det 
förhållandet, varom redogjorts för under 4.3.2, att aktieägaravtal ger rätt att 

                                                 
225 KKVFS 2000:2, p.12, 3st. 
226 KKVFS 2000:2, p.12, 3st. 
227 jmfr KKVFS 2000:2, p.8. 
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utse en majoritet av styrelseledamöterna. Det är även här fråga om ett 
indirekt utövande av rösträttigheter. Genom att aktieägare 
obligationsrättsligt binds upp att rösta för förslag till styrelseledamöter kan 
ensam kontroll över aktiebolags affärsstrategi nås. Det sagda torde förutsätta 
att den eller de som har möjlighet att direkt driva igenom ordinära 
stämmobeslut relaterande till affärsstrategin - i form av anvisningar till 
styrelsen - avhåller sig ifrån att göra så.    
 
Sammanfattningsvis anser jag att den aktiebolagsrättsliga kontrolldefinition 
som använts i arbetet har visat sig i hög grad kunna förklara de 
kontrollkonstituerande kriterier som konkurrensrätten ställer upp. Jag anser 
resultatet tillfredsställande då det visar att konkurrensrätten i hög grad 
anknutit bedömningsgrunderna för när ensam kontroll föreligger till de 
förutsättningar för kontroll som råder inom aktiebolaget - den 
associationsform som främst kan antas bli föremål för prövningar av 
företagskoncentration. Resultatet visar också på möjligheten för aktieägare 
att kunna förutse vilka rättshandlingar som kan ge upphov till 
företagskoncentration. Att förutsebarheten inte fullt ut kan härledas ifrån 
aktiebolagets rättskällor är en naturlig följd av konkurrensrättens dynamik 
och detta behov av dynamik kan, med beaktande av konkurrensrättens 
övergripande mål om upprätthållandet av en effektiv konkurrens, svårligen 
ifrågasättas.    
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