
Distans, hybrid eller på 
plats – vad gäller för 
bolagsstämmor efter 
coronaåren?

Våren är som bekant bolagsstämmornas årstid. När våren så småningom övergår 
i sommar och coronapandemins begränsningar förhoppningsvis är ett minne blott, 
är det på sin plats att reflektera över hur bolagsstämmorna har förändrats under 
undantagsåren och speciellt hur de kommer att se ut i framtiden. Är deltagande på 
distans här för att stanna? Ett nytt lagförslag strävar efter att förtydliga den praxis 
som uppstått under coronapandemin.



Pandemin gav upphov till nya alternativ
Trots att det enligt nuvarande lagstiftning varit möjligt att 
ordna bolagsstämmor med stöd av tekniska hjälpmedel 
i över 20 år har denna möjlighet inte utnyttjats i någon 
större utsträckning. Bolagsstämmor har traditionellt sett 
alltid hållits som fysiska möten. Coronapandemin tvingade 
dock bolag att snabbt anpassa sina stämmor efter olika 
begränsningar och restriktioner. Under de år som pandemin 
har varat har bolagen balanserat mellan olika alternativ 
som i större eller mindre utsträckning innehållit element av 
distansmöten.

Speciellt för noterade bolag och bolag med en mer 
omfattande aktieägarkrets har bolagsstämmor i 
pandemitider inte varit någon enkel ekvation att lösa. Hur 
ser man till att samtliga aktieägare har möjlighet att utöva 
sina lagstadgade rättigheter, samtidigt som man med alla 
medel måste sträva efter att begränsa antalet deltagare 
på stämman? Lösningen för många bolag har varit att 
uppmana aktieägare att inte delta på plats, utan att i 
stället utnyttja andra alternativ för deltagande, till exempel 
förhandsröstning, möjligheten att befullmäktiga ett ombud 
eller att följa med en direktsändning av stämman. 

För de noterade bolagens del har dessutom tillfällig 
lagstiftning gett styrelsen möjligheten att helt förbjuda 
aktieägare från att fysiskt delta på stämman. I stället har 
aktieägare genom den tillfälliga lagen bland annat givits rätt 
att rösta, ställa frågor och ge motförslag på förhand. Denna 
tillfälliga lagstiftning upphör att gälla 30 juni 2022.

Under pandemin ordnade kring 90 procent av de noterade 
bolagen och antagligen en stor del av de privata bolagen 
stämmor med någon form av distansdeltagande. Det 
kommer sannolikt därför inte ske någon fullständig återgång 
till den mötespraxis som rådde innan pandemin, vilken oftast 
innebar traditionella fysiska möten med kaffeservering.

För- och nackdelar med pandemitidens stämmor
Mer flexibla möjligheter än tidigare att utöva sina rättigheter 
som aktieägare, både före och under stämman, kan ha 
bidragit positivt till aktieägarnas aktivitet och deltagande i 
bolagets beslutsfattande, speciellt vad gäller aktieägare som 
bor på annan ort än bolagets hemort. 

Å andra sidan har de flesta bolag enbart erbjudit en 
möjlighet för aktieägare att utöva sina rättigheter på 
förhand. Ett äkta distansmöte där aktieägare i realtid via 
videolänk kan yttra sig och rösta har varit ovanligt, speciellt 
bland noterade bolag. Detta har lett till en situation där 
interaktionen mellan bolagets ledning och dess aktieägare 
blivit lidande. Det har saknats möjlighet att diskutera, ställa 
följdfrågor och ge kommentarer, något som har gett upphov 
till en hel del kritik. 

Då olika bolag också valt olika sätt att ordna bolagsstämma 
har detta skapat ett omfattande spektrum av olika alternativ. 
Aktieägare har således tidvis haft svårigheter att hänga med 
i vilka regler som egentligen gäller.

Ny lagstiftning planerad
För att klargöra reglerna kring bolagsstämmor och andra 
möten lämnade regeringen i april en proposition med förslag 
till ändringar av aktiebolagslagen, bostadsaktiebolagslagen, 
andelslagslagen och föreningslagen. Syftet med 
lagändringarna är att underlätta ordnandet av 
distansdeltagande samt nyttjandet av möjligheter till ny 
mötesteknik. Ändringarna i aktiebolagslagen strävar efter 
att klargöra de förfaranden för distansdeltagande som 
tillämpats under pandemiåren.



Genom den nya lagstiftningen skapas i praktiken två 
nya begrepp; distansstämma och hybridstämma.

Distansstämma
I fortsättningen ska stämmor, till skillnad från tidigare, kunna 
genomföras helt på distans utan fysisk stämmoplats så att 
aktieägare under stämman fullt ut kan utöva sina rättigheter 
med hjälp av distansförbindelse, även muntligen och i 
realtid. För att stämman ska kunna hållas helt på distans 
krävs ett beslut av bolagsstämman med 2/3 majoritet om 
ändring av bolagsordningen så att den möjliggör dylika 
distansstämmor.

Hybridstämma
Det nya begreppet hybridstämma innebär en stämma 
med fulla deltaganderättigheter både på plats och via 
distansförbindelse. De som följer stämman på distans ska 
också ha möjlighet att uttala sig och rösta under stämman. 
Vidare föreslås att bolagsstämman med enkel majoritet ska 
kunna besluta om en ändring av bolagsordningen, enligt 
vilken bolaget i fortsättningen måste erbjuda hybridstämma. 
Styrelsen beslutar om att ordna en hybridstämma, om detta 
inte begränsats i bolagsordningen.

Aktiebolagslagen kommer även i fortsättningen att erbjuda 
möjligheter för styrelsen i ett bolag att besluta om metoder 
för deltagande som kompletterar de tre huvudalternativen 
för bolagsstämmor, det vill säga traditionella fysiska 
stämmor, distansstämmor och hybridstämmor. Sådana 
kompletterande metoder har blivit vanliga under 
coronapandemin och kan exempelvis innebära möjlighet 
att rösta, ställa frågor eller komma med motförslag 
före stämman, möjlighet att framföra skriftliga frågor 
eller kommentarer under stämman, eller att enbart följa 
sändningen från stämman utan möjlighet till fullt deltagande 
i realtid.  
Syftet med lagförslaget är också att klargöra vissa aspekter 
i själva stämmoförfarandet, till exempel förtydligas 

lagstiftningen så att endast aktieägare som kan utöva sin 
rösträtt antingen före eller under stämman ska betraktas 
som närvarande på stämman. För att säkerställa att 
förhandsröster ska kunna beaktas föreslås det också att 
det beslutsförslag som är föremål för förhandsröstningen 
ska läggas fram utan ändringar på bolagsstämman. Vidare 
föreslås utökade befogenheter för stämmans ordförande att 
avbryta stämman vid tekniska problem.

Hur ser framtidens bolagsstämmor ut?
Den nya lagen är tänkt att träda i kraft redan 1 juli 
2022, vilket betyder att vi inom kort kan komma att se 
bolagsstämmor helt på distans utan fysisk stämmoplats. 
I vilken utsträckning bolag kommer att hålla distans- eller 
hybridstämmor återstår dock att se. Den nya lagstiftningen 
möjliggör många olika alternativ och det är upp till varje 
bolag, andelslag och förening att överväga hur man vill 
utveckla sin stämmo- och mötespraxis. Kombinerar man 
de verktyg som pandemin lärde oss att använda med en 
traditionell stämma eller tar man steget mot en distans- eller 
hybridstämma? 
Så mycket står ändå klart att vi framöver kommer att se 
varierande praxis vad gäller ordnande av bolagsstämmor. De 
många alternativen ställer också mer omfattande krav på de 
som ordnar stämmor och det är allt viktigare att bland annat 
stämmokallelsen formuleras på ett korrekt sätt. Samtidigt 
kan och bör den nya lagstiftningen ses som en möjlighet 
för bolagen att ytterligare kunna utveckla och anpassa sin 
mötespraxis på ett sätt som beaktar det enskilda bolagets 
och dess aktieägares situation.
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