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Sammanfattning 
Aktiebolagsformen växte fram i Sverige under 1600-talet och den nu gällande lagstiftningen på 

området, aktiebolagslagen (2005:551), är den sjätte i raden. 2006 påbörjades det ett omfattade 

arbete med att se över och förenkla regler för att minska bolagens administrationskostnader. 

Förenklingsarbetet resulterade 2009 i en SOU innehållande förslag på regeländringar som skulle 

leda till minskade administrationskostnader och en förenklad vardag för bolagen. I slutet av 2013 

presenterades det även en lagrådsremiss med förslag på regeländringar. Denna uppsats har 

behandlat dessa två förslag till regelförenklingar och analyserat effekterna. Under uppsatsens 

slutställande publicerades det en proposition, prop. 2013/14:86 Förenklingar i aktiebolagslagen. 

Propositionen innehåller samma förslag till regelförenklingar som publicerats i lagrådsremissen 

och föreslås träda i kraft i augusti.  

 

SOU:n innehöll drastiska förslag till regeländringar och flertalet av dagens regler föreslogs 

undanröjas eller göras dispositiva. Förslaget innebar följaktligen också stora risker i form av ett 

försämrat borgenärsskydd och ökade möjligheter till missbruk av bolagsformen. Trots de stora 

riskerna förslagen skulle innebära fanns det även förslag som avsevärt skulle leda till en 

förenklad vardag och minskade kostnader. Lagrådsremissens förslag var betydligt mer 

återhållsamma och innebar således mindre risker. Fördelarna med remissens förslag var dock 

väldigt små och därför kan förenklingarna bli kontraproduktiva. Det är en kostsam process att 

förändra reglerna och blir fördelarna endast marginella finns det en risk för att förenklingarna 

kostar mer än de ger. 

 

Forskning om det svenska företagsklimatet visar att de regelområden som genererar störst 

kostnader är redovisning och beskattning. Det har även visat sig att svenskar har en stor 

okunskap och osäkerhet om reglerna och att de måste spendera mycket tid och pengar på att hålla 

sig uppdaterade om gällande rätt. För att en förändring av reglerna ska få bästa möjliga resultat 

anser jag att det är viktigt att lagtexten formuleras på ett lättförståeligt sätt och att regler som 

uppställer hinder utan att skydda vare sig borgenärer eller den sunda konkurrensen, undanröjs. 

Vidare anser jag att redovisningsreglerna bör ses över och jag är positivt inställd till att det införs 

möjligheter till särskilda, förenklade, redovisningsregler för mindre bolag.     



 3 

Abstract 
The limited company emerged in Sweden during the 17th century and the current law in this area, 

Aktiebolagslagen (2005:551), is the sixth in the series. 2006 Sweden started to revise and 

simplify the corporate rules, to reduce companies' administrative costs. The work resulted 2009 

in a proposal, SOU 2009:34, containing suggestions for changes that would lead to reduce 

operating costs for companies. In the end of 2013, another legislation proposal was published. 

This master thesis has discussed these two proposals for a regulatory reform and analysed the 

effects. At the end of my writing process the Swedish government posted a final legislation 

proposal, Prop. 2013/14:86. This proposal contains the same suggestions to simplify regulations 

as was published in the proposal from 2013.  

 

SOU 2009:34 contained drastic suggestions for rule changes and most of the current rules were 

proposed eliminated or made mandatory. The proposal meant consequently considerable risks in 

the form of an impaired creditor protection and increased opportunities for abuse of the corporate 

form. Despite the high risks the proposal would also lead to a substantially simplified 

environment and reduced costs for companies. The other proposal was much more restrained and 

was thus less risking. The benefits of the proposal, however, were very small and therefore the 

simplifications would become counterproductive. It's an expensive process to change the rules 

and if the benefits are only marginal, there is a risk that the simplifications may cost more than 

they give. 

 

Research on the Swedish business environment shows that the regulatory areas that generate the 

greatest costs are accounting and taxation. It has also been found that the Swedes have a great 

deal of insecurity and uncertainty about the rules and that they have to spend a lot of time and 

money to stay current on the law. For a change in the rules to get the best results, I believe it is 

important that the legal text is formulated in an understandable way and that rules that precludes 

without protecting either the creditors or the healthy competition are removed. Furthermore, I 

believe that accounting standards should be reviewed and I'm sympathetic to the introduction of 

opportunities for special accounting technic for small companies.  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund  

Den svenska associationsrätten är ett område som är under ständig utveckling. För att följa med i 

denna utveckling måste regelverken uppdateras ofta. Under de senaste årtiondena har framförallt 

aktiebolagslagen1, fortsättningsvis ABL, genomgått stora förändringar. Den mest drastiska torde 

vara införandet av en helt ny ABL, 20052. Att aktiebolagsrätten har förändrats särskilt mycket 

under de senaste 20 åren kan härledas till vårt inträde i den europeiska unionen, fortsättningsvis 

EU. Medlemskapet i EU innebar att den svenska associationsrätten även behövde anpassas till 

gemenskapsrätten och EU:s harmoniseringsregler har genom flera bolagsdirektiv implementerats 

i den svenska rätten. Det är dock inte enbart EU:s regler som har påverkat den svenska 

associationsrätten. EU:s grundpelare, att skapa en fri rörlighet och förbjuda diskriminering inom 

unionen, har skapat en regelkonkurrens, något som påverkat samtliga medlemsländers 

lagstiftningar. När det står unionsmedborgarna fritt att välja i vilket medlemsland de vill starta ett 

bolag förändras spelreglerna och medlemsländernas lagstiftningar blir varandras konkurrenter. 

     

 

Trots att Sverige införde en ny ABL så sent som 2005 är lagen kritiserad på både nationell och 

internationell nivå. Kritiken som framförts har varit att ABL är komplicerad och svår att 

överblicka, vilket gör den dåligt anpassad för små och medelstora aktiebolag. Vidare anses den 

svenska lagen inte vara konkurrenskraftig jämfört med övriga EU medlemsländers lagar, något 

som man befarar kommer leda till att det bildas färre svenska bolag. En stor del av kritiken har 

också varit att det är både kostsamt och tidskrävande att uppfylla lagens omfattande krav på 

bland annat informationsutlämning. Problemet med att associationslagstiftningar genererar höga 

administrationskostnader är dock inte unikt för Sverige och ABL. Europakommissionen har 

också identifierat problemet som de administrativa bördorna utgör och hur detta hämmar både 

nystartande och utveckling av bolag. Kommissionen anser att de administrativa bördorna som 

                                                
1 Aktiebolagslagen (2005:551). 
2 Prop. 2004/05:85 
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uppstått är en konsekvens av att medlemsländerna många gånger har implementerat och tolkat 

bolagsdirektiven på ett onödigt komplicerat sätt.3  

 

Att associationsrättens utveckling har gått mot en ökad byråkrati och betungande administration 

är inte önskvärt och EU försöker därför motverka utvecklingen genom att ställa högre krav på 

medlemsländernas lagstiftning och organisation. 2006 satte EU upp ett konkret mål, 

medlemsländerna skulle minska administrationskostnaderna med 25 % fram till 2010.4 Det var 

dock väldigt få av medlemsländerna som lyckades leva upp till målsättningen och Sverige var 

inget undantag. De svenska administrationskostnaderna har från 2007 fram till idag sänkts men 

inte i närheten av i den omfattning som EU föreskrivit.  

 

Sverige tog uppmaningen från EU om att sänka administrationskostnaderna på största allvar och 

började 2006 arbeta med projektet förenkla för företagen.5 Målsättningen med förenklingsarbetet 

är att bolagens vardag ska bli märkbart enklare, samt att fler ska våga starta bolag och att 

befintliga bolag ska expandera. Som ett led i arbetet att minska administrationskostnaderna gav 

regeringen, 2007, Carl Svernlöv i uppgift att utreda och lämna förslag till ändringar av 

aktiebolagslagen som innebär förenklingar för aktiebolagen samt att se över vissa bolagsrättsliga 

frågor.6 Utredningen, kom att presenteras i betänkandet Förenklingar i aktiebolagslagen m.m., 

SOU 2009:34. I SOU 2009:34 presenterades en rad förslag på förenklingar. Förslaget ledde dock 

aldrig fram till en proposition. Istället publicerades en lagrådsremiss7 i slutet av 2013 som sedan, 

februari 2014, publicerades som en proposition, prop. 2013/14:86. Propositionen föreslås träda i 

kraft i augusti 2014.  

 

Remissinstanserna har i sina yttranden till både SOU 2009:34 och lagrådsremissen uttryckt att 

det saknas en konsekvensanalys och att förenklingarna måste utredas bättre innan de kan införas 

i lag. Förenklingarnas förtjänster och brister måste bedömas ur ett helhetsperspektiv där det tas 

hänsyn till samtliga lagar som påverkar aktiebolagen, något flera remissinstanser inte anser har 

                                                
3 KOM (2006) 689, en strategisk översyn av programmet, ”Bättre lagstiftning” inom Europeiska unionen. 
4 KOM (2006) 689, en strategisk översyn av programmet ”Bättre lagstiftning” inom Europeiska unionen. 
5 http://www.regeringen.se/sb/d/16336. 
6 Dir 2007:132 Ett enklare aktiebolag. 
7 Förenklingar i aktiebolagslagen. 
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gjorts.8 Att införa regelförenklingar kan vara riskfyllt och för att aktiebolaget som bolagsform 

inte ska skadas eller missbrukas är det viktigt att eventuella lagändringar utreds ordentligt. 

Lagstiftaren måste balansera riskerna med vinsterna för att på bästa sätt skapa ett attraktivt och 

pålitligt aktiebolag.  

 

1.2 Problemformulering 

 

�Vilka risker kan finnas med förenklingsförslagen som presenterats i SOU 2009:34 och i 

lagrådsremissen och kan dessa risker försvaras av de fördelar som bolagen kommer åtnjuta? 

�Finns det andra och bättre sätt att stimulera företagandet än de förslag som presenterats i SOU 

2009:34 och i lagrådsremissen? 

 

1.3 Syfte 

Jag är inte negativt inställd till att det sker förändringar inom det associationsrättsliga området, 

det är en nödvändighet, men uttrycket att “medaljen har två sidor” torde även gälla vid 

lagstiftning. Aktiebolagsformen ska vara attraktiv för att stimulera företagandet i Sverige men 

det måste göras med väl avvägd lagstiftning. Samtliga intressenters åsikter måste beaktas och 

vägas mot varandra för att skapa en effektiv och ändamålsenlig lag. Det finns en tydlig 

komplexitet i regelförenklingsarbetet, en minskad kontroll kan å ena sidan göra det lättare för 

företagen och den dagliga driften av bolaget underlättas. Å andra sidan försämras både 

borgenärsskyddet och kapitalskyddet, vilket i ett längre perspektiv gör det svårare för bolagen att 

erhålla krediter och finansiering. Syftet med min uppsats är därför att belysa några av de risker 

som kan uppstå när det bli lättare att starta och driva ett bolag utan personligt betalningsansvar. 

De intressenter som kan skadas mest av regelförenklingarna och som jag kommer att fokusera på 

i denna uppsats är främst borgenärer och ägare men även marknaden i stort eftersom fusk och 

oegentligheter skadar den sunda konkurrensen. 

 

 

                                                
8 Sammanställning av remissyttrande om SOU 2009:34 
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Regeringens syfte med regelförenklingsarbetet är att företagandet ska bli enklare och mer 

attraktivt vilket man menar kommer leda till en ökad sysselsättning. Jag vill därför i denna 

uppsats utreda om de genomförda och föreslagna regelförenklingarna är effektiva ur ett 

rättsekonomiskt perspektiv. Det är dyrt att utreda och förändra lagar, dessutom är det förenat 

med risker. Kan dessa kostnader motiveras av de ekonomiska fördelar som uppnås av förenklade 

regler? Avslutningsvis är mitt syfte också att utreda huruvida det kan finnas andra 

regelförändringar än de föreslagna som skulle kunna göra ett förtagande i Sverige mer attraktivt. 

De svenska bolagen berörs även av andra rättsområden än bolagsrätten som exempelvis 

redovisning, bokföring, beskattning, arbetsrätt och miljö. Dessa rättsområden genererar också 

både direkta och indirekta kostnader för bolagen och det är därför av intresse att utreda huruvida 

det kan eller bör ske regelförenklingar inom något av ovanstående område.   

 

1.4 Avgränsning 

I samband med Sveriges inträde i EU, 1995, gjordes det en uppdelning av aktiebolaget. Tidigare 

fanns det endast en sorts aktiebolag, oavsett hur stort eller litet bolaget var, men efter uppdelning 

hade vi i Sverige fått ett privat aktiebolag och ett publikt aktiebolag. Skillnaden mellan de två 

typerna är att privata aktiebolag inte får rikta sig mot allmänheten för att erhålla kapital. Med 

allmänheten har lagstiftaren definierat att aktierna inte får handlas på en börs eller marknad, de 

får inte heller utbjudas genom annonsering eller liknande till en vidare krets än 200 personer. 

Följaktligen har publika aktiebolag vanligtvis en vidare ägarkrets eftersom aktierna får spridas 

till allmänheten. Ett publikt aktiebolag som är noterat på en börs och vars aktier handlas på en 

marknadsplats kallas i lagen för aktiemarknadsbolag.9 Denna typ av bolag styrs till stor del av 

aktiemarknadsrätten och därför finns det i ABL vissa specialregler rörande aktiemarknadsbolag. 

Jag kommer avgränsa denna uppsats till att i huvudsak behandla det privata aktiebolaget. De 

föreslagna regeländringarna och den effekt lagstiftaren eftersträvar är att förenkla och göra 

aktiebolagsformen mer attraktiv för små och medelstora bolag och dessa bolag är som regel 

privata aktiebolag.  

 

                                                
9 Sandström T, Svensk aktiebolagsrätt (2010) s 57 – 58. Se även 1 kap 5, 7 – 8 § ABL.  
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1.5 Metod och material 

I denna uppsats har jag inledningsvis gjort en juridisk riskanalys av de förslag till 

regelförenklingar som presenterats i SOU 2009:34 och i lagrådsremissen. Jag hade färdigställt 

uppsatsens analys när prop. 2013/14:86 publiceras och det är därför lagrådsremissen har 

analyserats istället för propen. Samtliga förslag i lagrådsremissen har förts in i sin helhet i 

propositionen och således är uppsatsens och dess slutsats relevant även för förslagen i 

propositionen. Jag har använt mig av en riskanalys metod som egentligen är en vanligare 

förkommande metod inom andra områden än juridiken men metoden kan även få användning 

inom den juridiska diskussionen. 10  Att skapa regler som inte innebär några risker eller 

osäkerheter för någon part är nästintill omöjligt och är inte heller eftersträvansvärt. Därför har 

jag inte använt metoden som ett sätt att eliminera risker utan metoden har istället använts för att 

identifiera dem. Risker förknippas oftast med en fara och någon form av osäkerhet, men det finns 

olika typer av risker och alla är inte nödvändigtvis negativa, risker kan också ibland leda till 

större vinster, vilket skapar tillväxt. Inom juridiken diskuteras risker oftast i samband med frågor 

kring reglers förutsägbarhet och rättsosäkerhet.11 I denna uppsats är det dock en annan typ av 

risker som kommer att belysas, nämligen riskerna med reglernas effekter. Riskanalysen ligger till 

grund för att analysera vilka effekter regelförenklingarna kan få för bolagets intressenter och för 

marknaden och tillväxten i Sverige. Ämnet i denna uppsats är mycket brett och inom de 

tidsramar jag haft att tillgå har det varit omöjligt att genomföra en uttömmande riskanalys. Jag 

har dock strävat efter att identifiera och belysa det mest uppenbara riskerna och har således gjort 

en mer övergripande än djupgående analys.  

 

 Som jag nämnt ovan är det inte eftersträvansvärt att helt eliminera risker eftersom att en viss typ 

av risktagning är positiv för tillväxten. Syftet med regelförenklingarna är att den svenska 

tillväxten ska öka genom att bland annat reglerna för aktiebolag ska göras enklare, vilket visar på 

att lagstiftaren genom förändringen vill skapa ett visst incitament till risktagande. Risker innebär 

dock alltid en sårbarhet men sårbarheten kan ibland lindras genom andra motverkande 

skyddsåtgärder. Vissa risker kan även motiveras av de vinster som uppstår och det skapas då en 

förståelse för risken och trots dess fara kan det därför vara ett rationellt beslut att ibland införa 

                                                
10 Wahlgren P, Juridisk riskanalys – Mot en säkrare juridisk metod, Stockholm 2003. 
11 Steele J, Risks and legal theory, Oxford 2004. 
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risker i lagstiftningen. Riskanalyser innehåller således också en viss typ av värdering, oftast är 

det ekonomiska faktorer som värderas, så är även fallet i denna uppsats.12      

 

I värderingen av riskernas positiva och negativa effekter har jag delvis använt mig av en 

rättsekonomisk metod.  Ordet delvis använder jag eftersom min ekonomiska värdering endast är 

gjord på spekulationer om utfallet. Jag saknar exakta siffror och baserar inte mina slutsatser på 

uträkningar. I vissa fall, där det har varit möjligt har jag genomfört mycket enkla 

överslagsräkningar för att visa på de ekonomiska effekterna med förenklingarna. Mestadels 

bygger dock min argumentation på tänkbara utfall och vilka ekonomiska effekter som kan uppstå. 

Vid en värdering av risker och reglers lämplighet är inte alltid den ekonomiska effekten den 

viktigaste faktorn att beakta.13 Trots det har jag endast tagit hänsyn till det ekonomiska värdet i 

denna uppsats. Anledningen till att jag valt denna metod är dels för att själva syftet med 

förslagen är att företagens vardag ska förenklas, och de viktigaste värdena för företag är tid och 

pengar. Regeringens målsättning är även att sysselsättningen i Sverige ska öka, något som också 

kan mätas ekonomiskt eftersom sysselsatta personer är de som finansierar statskassan. ABL:s 

ekonomiska natur och syftet med förenklingarna kan därför, enligt mig, bäst analyseras med ett 

rättsekonomiskt tänk.  

 

Uppsatsen har även vissa normativa inslag, eftersom jag har utrett huruvida lagstiftaren kan göra 

aktiebolaget mer attraktiv på andra sätt än genom de föreslagna förändringarna som lagts fram. 

Även den normativa delen är präglad av ett rättsekonomiskt tänk. Förslagens lämplighet har jag 

avgjort utifrån vilket alternativ som jag anser genererar störst intäkter eller minskar mest 

kostnader. De förslag till regelförenklingar som tas upp i den normativa delen är både förslag 

som presenterats av andra och förslag som är framarbetade av mig som ett resultat av de 

utredningar och kartläggningar av området som jag har tagit del av. 

 

  

                                                
12 Wahlgren P, Juridisk riskanalys – Mot en säkrare juridisk metod, Stockholm 2003.  
13 Dahlman C, m.fl., Rättsekonomi – En introduktion, 2:a upplagan, Lund 2005. 
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2. Aktiebolagsrättens utveckling fram till Sveriges inträde i EU  

2.1 Inledning 

Aktiebolagsrätten har en lång historia och reglerna om aktiebolag har ständigt utvecklats från 

1848 fram tills idag och det finns inget som tyder på att aktiebolagsrätten skulle sluta att 

utvecklas. Associationsrätten är ett rättsområde som ständigt måste förändras för att vara 

välanpassat till det rådande, föränderliga affärsklimatet. Den nu gällande ABL trädde i kraft 1 

januari 2006 och är den sjätte14 i raden inom rättsområdet bolagsrätt. Jag kommer i detta kapitel 

att ge en kort historisk tillbakablick på lagstiftningens utveckling för att läsaren ska förstå varför 

dagens ABL ser ut som den gör. Det vi kan lära oss av aktiebolagets historia och utveckling 

kommer sedan att ligga till grund för uppsatsens analys och diskussion om hur lagstiftningen bör 

utvecklas framöver.  

 

Allt sedan vårt medlemskap i EU15 har den svenska associationsrätten påverkats av både direktiv 

och förordningar men även av praxis från EU-domstolen16. För att åskådliggöra EU:s påverkan 

på den svenska associationsrätten har jag valt att dela upp den historiska återgivelsen i två kapitel, 

utvecklingen före inträdet i EU och utvecklingen efter inträdet. Jag kommer således att i nästa 

kapitel fortsätta beskriva den svenska aktiebolagsrättens utveckling fram till idag men det sker i 

ljuset av EU-rätten.  

 

 

 

 

                                                
14 Den första bolagsrättsliga lagen var 1848 års förordning om lag om aktiebolag som gällde från 1849 i nästan 50 år 
tills lagen ersattes av lag om aktiebolag i juni 1895. 1895 års aktiebolagslag kom endast att gälla en kort tid, lagen 
var kraftigt kritiserad och redan 1910 trädde en ny tyskinspirerad aktiebolagslag i kraft. 1932 i samband med 
kraschen av Kreuger & Toll AB började arbetet med en ny lagstiftning och 1948 trädde en ny lagstiftning i kraft 
som kom att gälla fram till 1975 års aktiebolag.  
15Tidigare Europeiska gemenskapen. Men i samband med att Europeiska gemenskapen röstade igenom 
Maastrichtfördraget 1 november 1993 övergick den europeiska gemenskapen till att bli Europeiska unionen, EU. Jag 
kommer fortlöpande i denna uppsats enbart använda mig av förkortningen EU, även när jag skriver om Europeiska 
gemenskapen. 
16Tidigare EG-domstolen. I samband med att Lissabonfördraget infördes 1 december 2009 bytte domstolen namn till 
EU-domstolen. Jag kommer fortlöpande enbart att använda mig av förkortningen EU-domstolen även när jag 
hänvisar till domar från EG-domstolen. 
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2.2 De första aktiebolagen 

Affärssamarbeten som liknade det vi idag kallar för aktiebolag växte fram under 1600- och 1700-

talet men det var först 1848 som samarbetsformen började benämnas som aktiebolag och det 

infördes lagstiftning på området.17 Under bolagsformens begynnelseår var lagstiftningen på 

området knapp men lagstiftaren identifierade snabbt att det fanns risker för att aktiebolag 

startades och drevs av oärliga, ansvarslösa personer till förfång för aktieägarna. 

Rättsutvecklingen inom aktiebolagsrätten från den första lagstiftningen, 1848, fram till 1970-talet 

var därför att utöka reglerna och kraven på aktiebolagen. 18 De första tre lagstiftningarna, som 

föregick 1975 års lag, hade således präglats av en strävan att skapa strikta regler och goda 

kontrollfunktioner av aktiebolagen.  

 

Lagstiftarens syfte med de första typerna av aktiebolag var att bolagsformen var anpassad för 

större industrisatsningar. Lagstiftaren strävade efter att möjliggöra för personer som ville arbeta 

ihop att ha en samarbetsform där ägarna endast svarade för den del de investerat och därmed 

skulle våga driva större och mer riskfyllda verksamheter.19 I snabb takt blev aktiebolaget en 

populär samarbetsform och det startades många aktiebolag i Sverige. Lagstiftaren insåg dock att 

majoriteten av de bolag som startades var mindre bolag som inte var verksamma inom 

industrin.20 Denna utveckling oroade lagstiftaren och reglerna i lagen skärptes succesivt för att 

öka kontrollen av vad som egentligen försiggick i alla dessa bolag.21  

 

Samtidigt som aktiebolagets popularitet ökade i Sverige inträffade det ett par större 

bolagsrättsliga skandaler runtom i Europa, 22 vilket ytterligare spädde på lagstiftarens oro att 

                                                
17 SFS 1848:43. 
18 SOU 1971:15 s 110. 
19 SOU 1971:15 s 104, prop. 1975:103 s 71. 
20 Prop. 1975:103 s 71-73. 
21 SOU 1971:15 s 104. 
22 Det brittiska South Sea Company, ett engelskt handelskompani som hade beviljats handelsmonopol i Sydamerika 
växte snabbt och användes även som en inofficiell bank för att finansiera statskassan. Det blev stora spekulationer 
och värdet på bolaget steg snabbt. I kölvattnet av South Sea Company ökade intresset för aktiehandel i stort och 
många lockades till att investera trots att få visste vad de egentligen investerade i och en av världens 
första ”spekulationsbubblor” inträffade. 1720 uppdagades det för många aktieägare att deras investeringar i South 
Sea Company inte kunde realiseras. Ytterligare en krasch var Mississippibolaget som hade handelsmonopol på de 
franska kolonierna i norra Afrika och Västindien. Bolaget köptes 1716 av en privat franska bank, Bank Royale, som 
delvis (3/4) var finansierad av den franska staten. Banken köpte även upp andra handelsrivaler och hade snart 
monopol på all sjöhandel. Banken började dock trycka mer sedlar än det fanns täckning för och inflationen var ett 
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aktiebolagsformen kunde utnyttjas av oärliga och bedrägliga personer.23 Inte heller Sverige var 

förskonat från bolagsrättsliga skandaler. Kraschen av Kreuger & Toll AB 1932 blev en 

vändpunkt för den svenska aktiebolagsrätten. Det som lagstiftaren hade oroat sig för inträffade 

och efter Kreugerkraschen 24  skärptes de svenska aktiebolagsreglerna avsevärt. 25  1944 års 

aktiebolagslag bestod således av ett utpräglat system av formföreskrifter och 

publiceringsbestämmelser vars huvudsakliga syfte vara att se till att aktiebolag inte startades och 

bedrevs på ett bedrägligt sätt. 

 

2.3 1975 års aktiebolagslag 

Arbetet med lagstiftningen påbörjades redan 1953 när justitiedepartementet ålade Håkan Nial26 

att göra en förberedande utredning av möjligheterna att förenkla aktiebolagslagen. Under den här 

perioden hade både lagstiftarens och samhällets inställning till aktiebolaget förändrats. 

Aktiebolagsformen hade blivit vanlig och användes i och för många olika verksamheter och 

syften. Att starta och driva ett aktiebolag ansågs numera vara en vanlig affärstransaktion. 

Lagstiftarens tidigare uppfattning att aktiebolaget var ett särskilt farligt instrument, genom vilket 

människor kunde luras att satsa och förlora sina besparingar på, ansågs föråldrad. 27  

 

Lagstiftningsarbetet gick nu istället mot att förenkla reglerna och göra aktiebolagsformen mer 

attraktiv. Aktiebolagets popularitet och utbredning hade istället ställt lagstiftaren inför ett nytt 

problem, lagen skulle passa alla. Den nya lagen skulle komma att användas av och behövde vara 

anpassade för både stora och små bolag men även för moderbolag, dotterbolag, familjebolag, 

                                                                                                                                                       
faktum. Mississippibolaget blev populärt efter en offensiv marknadsföring och bolagets aktier steg snabbt i värde. 
Utdelningen bestod dock enbart av nytryckta sedlar från Bank Royal. Bubblan sprack 1720 när de som erhållit de 
nytryckta sedlarna inte kunder konvertera dem till andra valutor och man insåg att både Mississippibolaget och Bank 
Royal var ett luftslott. Även Tyskland fick erfara en ekonomisk kollaps till följd av bristande regler under något som 
kallas för Gründerperioden. I mitten av 1800-talet fick den tyska ekonomi ett rejält uppsving mycket tack vare 
byggandet av järnvägen. Entreprenörer kunde bli rika över en natt och aktiemarknaden blomstrade. Marknaden i 
Tyskland och Österrike blev dock överhettad och kraschade 1873.  
23 SOU 1971:15 s 83. 
24 Ivar Kreugers imperium Kreuger & Toll AB gick i konkurs 1932. Koncernen var kraftig belånad och led av en 
stor likviditetsbrist sedan finansiärer hade börjat säga upp sina lån. I konkursen uppdagades det mycket stora brister 
i bokföringen och de flesta av bolagets borgenärer blev utan utdelning samt var alla aktier i bolaget värdelösa. Efter 
Kreugerkraschen följde en ekonomisk kris i Sverige. 
25 SOU 1971:15 s 84. 
26 Professor i Civilrätt och internationell privaträtt vid Stockholms högskola. 
27 SOU 1971:15 s 110. 
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privatägda, statliga och kommunala bolag. För att aktiebolagsformen skulle klara av detta 

krävdes det en mer flexibel och lättillgänglig lagstiftning.28 Flertalet av föreskrifterna i 1944 års 

lagstiftning ansågs medföra både tidskrävande och kostsamma förpliktelser utan att ge bolagets 

intressenter ett betryggande skydd. I den nya lagstiftningen skulle man sträva efter att förenkla 

ABL och minska bolagens administrativa börda. 29  Samtidigt som lagstiftningen behövde 

förenklas och göras bättre anpassad för mindre bolag och koncerner fann utredningen att det 

fanns ett gemensamt problem för de olika typerna av aktiebolag, att skaffa finansiering. 30 Att 

finna investerare som var villiga att satsa på näringsverksamheter i aktiebolag var ett problem 

som begränsade flera av de existerande bolagen och till viss del hindrade nya entreprenörer från 

att starta aktiebolag. För att öka möjligheten att erhålla finansiering var det av vikt att den nya 

lagstiftningen, trots förenklingarna, tillgodosåg behovet av borgenärs och minoritetsskydd. 

Investerarskyddet var följaktligen en viktig fråga vid arbetet med den nya lagstiftningen vilket 

innebar att det behövdes ställas krav på att bolagen gav tillräcklig information om verksamheten 

och den ekonomiska ställningen, i synnerhet i samband med apportegendom.31  

 

Nials utredning32 presenterades 1957 och förslaget remissbehandlades men utredningen ledde 

aldrig fram till ett lagstiftningsförslag. Det berodde på att efter utredningen presenterats, 

framkom det önskemål om ett nordiskt samarbete på det aktiebolagsrättsliga området.33 År 1960 

tillsatte justitiedepartementet Nial för att istället delta i en nordisk översyn av aktiebolagsrätten. 

Syftet med den samnordiska översynen var att utjämna olikheterna i de nordiska ländernas 

aktiebolagslagstiftning för att främja näringslivet i norden. Ytterligare ett syfte med att 

harmonisera den nordiska bolagsrätten var att fördjupa den nordiska rättsgemenskapen för att 

bättre kunna bevaka de nordiska intressena vid förhandlingar om internationaliseringar med 

övriga Europa.34 Efter ett par år utvidgades utredningsarbetet till att också omfatta skapandet av 

en enhetlig nordisk aktiebolagslag.  

 

                                                
28 SOU 1971:15 s 104. 
29 Prop. 1975:103 s 77. 
30 SOU 1971:5 s 110. 
31 SOU 1971:15 s 110. 
32 se SOU 1958:27 Förenklingsförslaget. 
33 SOU 1971:15 s 75. 
34 SOU 1971:15 s 76, s 106. 
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Den lag35 som sedermera kom att träda i kraft i januari 1977 föregicks av flera omfattande 

utredningar 36  huvudsakligen genomförda på uppdrag av regeringen men det skedde även 

regelbundna överläggningar med andra nordiska företrädare.37  Målet med 1975 års ABL var, 

som jag redan nämnt, att olikheterna i de nordiska ländernas lagstiftning skulle utjämnas. Sverige 

var vid tidpunkten för samarbetet det land som hade den mest omfångsrika lagen med många 

betungande regler. De övriga nordiska länderna hade inga önskemål om att utöka sina regler, 

vilket innebar att det var Sverige som fick göra den största anpassningen och genomföra 

långtgående förenklingar och liberaliseringar.38 Resultatet av det nära nordiska samarbetet ledde 

fram till att samtliga länder införde en, till stor del, överensstämmande lagstiftning. Även kapitel 

och paragraf indelningar var nästintill identiska, det var enbart reglerna om likvidation som 

skilde de nordiska ländernas lagar åt.39  

 

Förslaget40 till den svenska lagstiftning som presenterades 1975 innehöll följaktligen förslag på 

förenklingar av den befintliga lagen men det var inte endast formföreskrifter och 

publiceringsregler som hade setts över. Hela den befintliga lagen41 granskades och förslaget som 

presenterades eftersträvade en allmän förenkling av lagen samt eliminering av alla regler som 

ansågs oskäligt betungande och tidskrävande för bolagen.42 Förslaget röstades igenom och 1975 

års aktiebolagslag trädde i kraft 1 januari 197743 och gällde i nästan 30 år fram tills dagens ABL 

trädde i kraft, 1 januari 2006, dock påbörjades arbetet med en ny lagstiftning redan under 1990-

talet. Förändringarna inom näringslivet och den ökade internationaliseringen var två av skälen 

till att det behövdes en ny ABL. 1975 års lag genomgick flera förändringar under åren och 

lagstiftaren försökte anpassa lagen efter behoven men till slut ansåg lagstiftaren att lagen hade 

förlorat sin struktur, överskådlighet och begriplighet och därför behövdes det en helt ny lag.44 

 
                                                
35 Aktiebolagslag (1975:1385). 
36 Se bl.a. SOU 1971:15, SOU 1971:41- 42, SOU 1971:9, H 1969:12. 
37 Prop. 1975:103, s 70 och SOU 1971:15 s 3. 
38 SOU 1971:15 s 110. 
39 Prop. 1975:103 s 77, SOU 1971:15 s 108. 
40 Prop. 1975:103. 
41 Lagen (1944:705) om aktiebolag. 
42 SOU 1971:15 s110.  
43 Lag (1975:1386) om införande av aktiebolagslagen (1975:1385). 
44 Prop. 2004/05:85 s 197. 
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2.4 Sammanfattning 

Bolagsformen aktiebolag växte fram under 1600- och 1700-talet men det var först 1848 som 

samarbetsformen reglerades i lag. Till en början var reglerna om aktiebolag mycket knappa och 

formulerade i endast ett femtontal paragrafer. Under åren som bolagsformen växte fram kom den 

inledningsvis till att uppfattas som ett farligt verktyg som användes för oseriösa verksamheter 

och för att lura till sig pengar från godtrogna människor. Lagstiftarens arbete var under den här 

perioden inriktat på att skapa regler och föreskrifter som motverkade att aktiebolaget utnyttjades 

och användes för bedrägliga verksamheter. Reglerna kring aktiebolagen blev fler och fler samt 

började lagstiftaren ställa högre krav på informationsutlämning och regelbundna kontroller av 

bolag och dess verksamhet. Kulmen på regelskärpningarna kom i början av 1930-talet i samband 

med Kreugerkraschen, konkursen av Kreuger & Toll AB blottade brister och kryphål i den 

befintliga lagstiftningen.  

 

Efter Kreugerkraschen följde en depression i Sverige och det var först under 50- och 60-talet 

som ekonomin och förtagandet hade börjat växa på nytt. Under den här tiden hade aktiebolaget 

hunnit bli en populär samarbetsform och det fanns nu alla typer av aktiebolag inom alla sektorer. 

Vid arbetet med en ny lagstiftning under 1970-talet hade lagstiftaren övergivit uppfattningen att 

aktiebolagsformen var ett farligt verktyg och istället utformades lagen, som var ett nordiskt 

samarbete, i syfte att göra aktiebolaget attraktivt. 
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3. Aktiebolagets utveckling efter Sveriges inträde i EU 

3.1 Inledning 

Sverige lämnade in sin ansökan för medlemskap i EU 1991. Tre år senare hölls det en 

folkomröstning om Sverige skulle gå med i EU och majoriteten röstade för. 1995 blev Sverige 

fullvärdiga medlemmar i EU och i samband med det gav Sverige upp en del av sin 

lagstiftningssuveränitet till förmån för EU. Med vårt medlemskap förband vi oss till att följa de 

lagar och regler som stadgas av EU.45 Ett av EU:s främsta mål är att upprätta en fri marknad utan 

handelshinder. 46  Medlemsländernas bolagsrättsliga lagstiftning har en central betydelse för 

handeln inom EU och för att uppnå målet om en inre marknad har EU utfärdat flera 

bolagsrättsliga direktiv47. Syftet med reglerna på det bolagsrättsliga området har varit att försöka 

skapa en gemensam standard inom EU för att ge bolagen samma spelregler och underlätta 

gränsöverskridande transaktioner. Kommissionen48 har också vid flera tillfällen betonat vikten av 

att harmonisera de europeiska bolagen för att öka deras konkurrenskraft i ett globalt perspektiv.49  

 

Sverige hade redan vid inträdet i EU och har fortfarande ett modernt och välutvecklat rättssystem 

på det aktiebolagsrättsliga området, därför har EU:s lagstiftningar50 inte tillfört speciellt mycket 

inom detta rättsområde.51 En del anser dock att EU:s påverkan på den svenska aktiebolagsrätten 

har haft en negativ inverkan eftersom den i vissa fall har gjort den svenska lagen svårare att 

förstå och tillämpa. De positiva effekterna av EU regleringarna på området är dock ostridiga, det 

har blivit lättare att göra gränsöverskridande transaktioner och företagandet i Europa har blivit 

mer internationellt.52 Fram till den finansiella krisen var EU:s regleringsarbete i huvudsak 

                                                
45 http://ec.europa.eu/sverige/eu_facts/sweden_in_eu/index_sv.htm 
46 EU:s inre marknad artikel 26 FEUF Lissabonfördraget. 
47 EU har utfärdat 15 st. bolagsrättsliga direktiv varav 13 av dessa har antagits av ministerrådet och parlamentet. Det 
första utfärdades 1968 och det senaste 2007. Det finns även ett antal börsrättsliga förordningar och direktiv som har 
en påverkan på de svenska reglerna om aktiemarknadsbolag. Jag kommer dock inte att beröra dessa regler. 
48 Europa kommissionen förkortas vanligtvis till kommissionen och är en av EU:s sju institutioner. Kommissionen 
företräder hela EU:s intressen och är det enda organ som har rätt att föreslå ny lagstiftning för Europaparlamentet 
och ministerrådet. Kommissionen har även en viktig övervakningsfunktion och kallas ibland för fördragets väktare. 
De har i uppdrag att se till att medlemsländerna tillämpar EU-lagstiftningen på rätt sätt.  
49 Sandström T, Svensk aktiebolagsrätt (2010), s 28. 
50 De rättsakter från EU som reglerar det bolagsrättsliga området är främst förordningar och direktiv. 
51 Vissa andra medlemsländer med omoderna lagstiftningar har tvingats göra radikala förändringar för att kunna 
möta de krav som EU ställer på bolag. 
52 Eklund K, Stattin D, Aktiebolagsrätt och Aktiemarknadsrätt (2013) s 54. 
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inriktat på att undanröja gränshinder och verka för en fri och gemensam marknad. Efter krisen 

har EU, till viss del, ändrat inriktning och tagit en betydligt mer aktiv roll i regleringen och 

styrningen av bolag. 53 

 

3.2 2005 års ABL 

Under 1980- och 1990-talet skedde det stora förändringar inom det svenska näringslivet. 

Ägarstrukturerna i de största börsnoterade bolagen förändrades genom att det utländska ägandet 

ökade och under slutet av 1990-talet ägdes mer än hälften av de stora svenska aktiebolagen av 

olika utländska rättssubjekt. En naturlig förklaring till det ökade utländska ägandet i svenska 

bolag är medlemskapet i EU. Även innan Sverige blev fullvärdiga medlemmar i EU hade det 

svenska näringslivet påverkats av EU-rätten och etablerandet av EU:s inre marknad54 hade fått 

en synlig påverkan på den svenska marknaden. Etableringsfriheten55 och den fria rörligheten för 

kapital inom EU ökade internationaliseringen men det skapades samtidigt en konkurrenssituation 

mellan medlemsländerna. Internationaliseringen och konkurrensen medförde att det blev allt 

viktigare för svenska bolag att kunna skaffa kapital på den internationella marknaden, något som 

krävde en modernare lagstiftning. Det hade vid den här tidpunkten även skett förändringar i det 

svenska ägandet. Större delar av ägarkretsen i stora svenska bolag bestod nu av juridiska 

personer, istället för fysiska, såsom försäkringsbolag, fondbolag, banker etc.56  

 

Den förändrade ägarstrukturen var en viktig faktor för arbetet med en ny lagstiftning. 

Lagstiftaren strävade efter att den nya lagen skulle ge både svenska och utländska rättssubjekt 

effektiva möjligheter att delta i bolagets förvaltning. 57 Det diskuterades om det var möjligt att 

                                                
53 Efter finanskrisen ansåg EU att bolagsstyrningen behövde ses över och det behövdes göras mer forskning inom 
området. Med anledning av detta startades 2001 det fristående organet, European Corporate Governance Forum. 
Organets syfte är att genom opartisk och objektiv forskning bidra till debatten om och utformningen av 
bolagsstyrnings praxis. EU har med hjälp av European Corporate Governance Forum publicerat en serie 
Policydokument som har påverkar diskussionen om bolagsstyrningen och juridiken kring denna. 
Eklund K, Stattin D, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt (2013), s 53. 
54 EU:s inre marknad upprättades 1993 och är en gemensam marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och 
personer.  
55 Etableringsfrihet är en grundläggande frihet inom EU och innebär att varje fysisk och juridisk person har rätt att 
etablerar sig på lika villkor i en annan medlemsstat. Det är en rätt att starta och bedriva verksamhet som 
egenföretagare eller som företag etablera agenturer, filialer och dotterbolag.  
56 Prop. 2004/05:85 s 196. 
57 Prop. 2004/05:85 s 197. 
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uppnå målen genom förenklingar av 1975 års ABL men lagstiftaren ansåg att en ny ABL lättare 

skulle kunna följa den rättsliga utvecklingen inom EU samt bättre klara konkurrensen från övriga 

medlemsländer.58 Syftet med den nya ABL var således att skapa en konkurrenskraftig och 

attraktiv bolagsform som åtnjöt både förståelse och förtroende i Sverige och omvärlden.  

 

Ur propositionen59 till lagen framgår det tydligt att ett av de huvudsakliga målen med en ny ABL 

är att det ska blir lättare att starta och driva aktiebolag i synnerhet för små och medelstora företag. 

Regeringen uttryckte att ”den nya aktiebolagslagen bör präglas av överskådlighet, begriplighet 

och flexibilitet ”.60 Arbetet med lagen var inte enbart inriktat på att ta fram nya regler. En stor del 

av jobbet bakom lagförslaget var att se över vilka av de befintliga reglerna som inte längre 

tjänade sitt syfte och avreglera dessa. Regeringen framförde dock att den civilrättsliga 

avregleringen skulle ske med en viss försiktighet eftersom reglerna tjänade som hjälpmedel för 

näringsidkare och en omfattande avreglering skulle kunna skapa mer förvirring än nytta.61  

 

Samtidigt som avregleringen skulle göras med försiktighet var flexibilitet ett annat av ledorden 

för nya ABL.62 Regler som enbart var till för aktieägarnas intresse kunde aktieägarna enligt en 

bolagsrättslig princip, SAS,63 i tidigare aktiebolagslag avvika från. Denna princip skulle även 

fortsättningsvis gälla i ABL, vilket innebar att flertalet av lagens betungande regler inte behövde 

gälla för bolag med en enig ägarkrets. En annan metod för att uppnå flexibilitet i lagstiftningen 

var att bolagen kunde avvika från vissa av lagens regler genom att införa föreskrifter i 

bolagsordningen. Regler som syftade till att erbjuda aktieägarna hjälpmedel att reglera deras 

inbördes mellanhavande ansåg regeringen borde vara dispositiva och bolagen skulle därmed 

själva kunna välja hur de vill hantera dessa frågor genom föreskrifter i bolagsordningen.64  

 

 

                                                
58 Prop. 2004/05:85 s 197-198. 
59 Prop. 2004/05:85. 
60 Prop. 2004/05:85 s 200. 
61 Prop. 2004/05:85 s 200. 
62 Prop. 2004/05:58 s 201. 
63 SAS principen. SAS är akronym för samtliga aktieägares samtycke. Principen innebär att ett aktiebolag kan, 
genom att tillämpa SAS, avvika från de lagstadgade regler som syftar till att skydda nuvarande aktieägarna och 
deras inbördes förhållande.    
64 Prop. 2004/05:85 s 201.  
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2005 års ABL var en helt ny lagstiftning men flertalet av lagens regler bygger på de tidigare 

lagstiftningarna. De största skillnaderna i den nya lagstiftningen är framförallt dess utseende och 

form. Enkelhet och flexibilitet var ledorden bakom lagstiftningen. Detta visar sig bland annat 

genom att lagens överskådlighet och användarbarhet har varit högt prioriterad. ABL inleds 

numera med en innehållsförteckning samt ett register för var i lagen olika uttryck definieras, 

vilket anses göra lagen mer lättillgänglig trots dess stora omfång.65  

 

Trots att ABL är en lag som har påverkats av den rättsliga utvecklingen inom EU är reglerna till 

stor del baserade på de regler som arbetats fram i de tidigare lagstiftningarna. Förståelse och 

vägledning för särskilda lagrum i ABL kan därför företrädesvis hämtas från tidigare lagars 

förarbeten, det finns dock vissa skillnader. I förarbetena till 2005 års ABL kan det urskönjas att 

det skett en viss attitydförändring hos lagstiftaren jämfört med tidigare lagars förarbeten. 

Rättsutvecklingen har varit att gradvis och succesivt stärka styrelsens och verkställande 

direktörens roll som förvaltare av bolaget. I nuvarande ABL har dock lagstiftaren istället lagt 

vikt vid ägarnas roll i bolaget och stärkt deras möjlighet att påverka förvaltningen.66 Denna 

attitydförändring är förståelig och var nödvändig för att lagen skulle passa de förändringar och 

internationaliseringar som skett i de svenska bolagen.  

 

Jag har flera gånger nämnt att aktiebolagsrätten är ett föränderligt rättsområde, något som kanske 

blev ännu tydligare efter Sveriges inträde i EU. Tidigare påverkades den svenska lagstiftningen 

av den svenska politiken samt av hur marknaden och tekniken utvecklades. Efter inträdet i EU 

tillkom det ytterligare påverkningsfaktorer, den svenska lagstiftningen behövde nu också förhålla 

sig till och anpassas efter EU:s regler. Även de öppna gränserna mellan medlemsländerna 

förändrade spelreglerna. Det utländska ägandet av svenska bolag ökade samtidigt som 

medlemsländernas lagstiftningar utsattes för konkurrens. Ytterligare en faktor som påverkar 

utvecklingen av den svenska rätten är praxis från EU-domstolen. Bara sedan 2005 års ABL 

trädde i kraft 1 januari 2006 har ca 40 regelförändringar genomförts och betydligt fler har 

                                                
65 Prop. 2004/05:85 s 200. 
66 Eklund K, Stattin D, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt (2013) s 101. 
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föreslagits.67 Jag kommer nedan att gå igenom ett par av de största och mest omdiskuterade 

förändringarna av ABL som gjorts under de senaste åren.  

 

3.3. Kravet på aktiekapital sänks 

Ett krav på lägsta tillåtna aktiekapital68 har funnits sedan den första bolagsrättsliga regleringen 

kom till.69 Bolagsformen aktiebolag innebär att delägarna saknar personligt betalningsansvar och 

för att balansera ägarnas minskade ansvar finns det regler om bolagets kapital. Aktiekapitalet är 

således en del av kapitalskyddsreglerna och syftar till att säkerställa att det finns en balans 

mellan bolagets skulder och tillgångar. Aktiekapitalet är främst till för att skydda bolagets 

borgenärer, trots det har man i utredningar konstaterat att ett aktiekapital på 100 000 - 200 000kr 

egentligen inte är ett betryggande skydd om ett bolag skulle hamna i ekonomiska besvär. 70 

Aktiekapitalet kan även anses vara till för bolagets ägare. År 1995, när aktiekapitalet höjdes från 

50 000kr till 100 000kr, framgick det av förarbetena att även om det främsta skälet bakom 

höjningen var att stärka borgenärsskyddet ansågs ett högre aktiekapital även komma bolaget och 

dess ägare till del. Ett högt aktiekapital gör bolaget förtroendeingivande och det torde därmed 

också bli lättare för bolagen att erhålla värdefulla krediter.71 Ytterligare ett syfte med kravet på 

aktiekapital framkom ur förarbetena till höjningen av aktiekapitalet som skedde 1973. Ur dessa 

förarbeten framgick det att aktiekapitalet kunde verka som en spärr mot oseriöst företagande. Ett 

högt aktiekapital bidrog till ett seriöst och överlevnadsdugligt företagande som också visade på 

en genomtänkt affärsidé och att ägarna var villiga att satsa pengar på verksamheten.72  

 

Den tidigare utvecklingen på området hade således varit att succesivt höja aktiekapitalet men 

2009 presenterade regeringen för första gången ett förslag på en sänkning av det lagstadgade 

aktiekapitalet. Skälet till att lagstiftarens synsätt på aktiekapital förändrats var till stor del en 

effekt av utfallet i ett uppmärksammat mål som togs upp av EU-domstolen 1997, Centros. 

                                                
67 Eklund K, Stattin D, Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt (2013) s 101. 
68 Med aktiekapital menas bolagets egna kapital och med bolagets egna kapital menas skillnaden mellan bolagets 
tillgångar och skulder i balansräkningen. 
69 Fram till 1973 var denna gräns 5 000 kr. Från 1973-1995 var kravet på lägsta tillåtna aktiekapital 50 000kr. 1995 
höjdes gränsen till 100 000kr och denna vara det fram tills 2010 då aktiekapitalet åter sänktes till 50 000kr. 
70 Prop. 2009/10:61 s 7.  
71 Prop. 1993/94:196 s 82. 
72 Prop. 1973:93 s 86. 
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3.3.1 C – 212/97 Centros 

Fallet handlade om ett engelskregistrerat bolag vid namn Centros Ltd som ägdes av två danska 

makar. Som det går att utläsa av namnet var bolaget av typen Ltd73, vilket är den engelska 

motsvarigheten till vårt svenska aktiebolag. Bolaget bedrev sin verksamhet i Danmark och ville 

registrera en filial hos det danska bolagsverket. Enligt den danska lagstiftningen får bolag som 

har ett begränsat ansvar, i rättsligt hänseende, och som har sitt säte i ett av EU:s medlemsländer 

driva verksamhet i Danmark genom filial. Trots denna lag vägrade det danska bolagsverket 

registrera filialen eftersom de ansåg att Centros ägare försökte kringgå de danska 

aktiebolagsreglerna. Centros drev inte och hade aldrig drivit någon verksamhet i förenade 

kungariket vilket föranledde att det danska bolagsverket ansåg att Centros strävade efter att ha 

sitt huvuddriftställe och inte en filial i Danmark. Kapitalinsatsen för att starta ett aktiebolag i 

Danmark vid den här tidpunkten var 200 000 DKR medans kapitalinsatsen för ett engelskt Ltd 

endast var ett pund. Den stora skillnaden mellan ländernas krav på kapitalinsats stärkte 

ytterligare danska bolagsverkets uppfattning om att Centros försökte kringgå den danska 

aktiebolagslagen samtidigt som deras syfte var att driva sin verksamhet som just ett aktiebolag i 

Danmark.74  

 

Centros ansåg att bolagsverkets beslut stred mot artiklarna 52, 56 och 58 i fördraget75 och förde 

talan mot det danska bolagsverket. I samband med rättsprocessen inhämtade danska højesteret76 

ett tolkningsbesked från EU-domstolen. Av tolkningsbeskedet framgick det att det inte var 

förenligt med artikel 52 och 58 i fördraget att neka ett bolag registrering av filial. EU-domstolen 

anförde att om ett bolag bildats enligt en annan medlemsstats lagstiftning och har sitt säte i detta 

land men inte bedriver någon verksamhet i landet och istället syftar till att bedriva sin 

huvudverksamhet i ett annat land genom en filial måste det landet erkänna filialen. Även om 

filialen skulle kunna användas som ett instrument för att kringgå ett lands lagstiftning om 

                                                
73 Ltd. Står för private limited Company. 
74 C-212/97 Centros p 5 – 7. 
75 1997 gällde Maastrichtfördraget och artikel 52 motsvaras idag av artikel 54 FEUF i Lissabonfördraget. Dåvarande 
artikel 56 motsvaras idag av artikel 63 FEUF i Lissabonfördraget och dåvarande artikel 58 motsvaras idag av artikel 
65 FEUF i Lissabonfördraget.  
76 Den danska motsvarigheten till högsta domstolen. 
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tillskjutande av aktiekapital är detta enligt EU-domstolen inte tillräckliga skäl för att inskränka 

juridiska personers fria rörlighet inom unionen.77  

Domslutet i Centrosmålet fick mycket uppmärksamhet i den juridiska debatten och EU-

domstolen fick motta kritik för sin tolkning av EU-rätten. Det befarades också att rättsfallet 

skulle få stora följder och det talades om en Centrosrevolution. Möjligheterna att registrera ett 

bolag i en medlemsstat med en förmånlig lagstiftning, för att sedan bedriva verksamheten i en 

annan medlemsstat med mindre förmånlig lagstiftning, trodde många skulle revolutionera det 

bolagsrättsliga området i Europa.78  

 

3.3.2 Nya regler 

Centrosdomen fick effekter även om de kanske inte blev lika långtgående som befarats. Under en 

period var den näst vanligaste bolagsformen i Tyskland brittiska Ltd:s som bedrev verksamheter 

genom filial. Svenska bolagsverket uppgav att ca 10 filialer till brittiska Ltd. registrerades varje 

månad i Sverige fram tills dess att kravet på aktiekapital sänktes. 79 Centrosdomen tillspetsade 

konkurrenssituationen mellan medlemsländernas lagstiftning, vilket föranledde att flera länder 

såg över sina aktiebolagsregler och många valde även att sänka sina kapitalkrav. 80 

Även Sverige såg över sina kapitalregler och regeringen föreslog 2009 en halvering av 

aktiekapitalet från 100 000kr till 50 000kr.81 De flesta av remissinstanserna ställde sig positiva 

till förslaget och några enstaka instanser82 förespråkade dessutom ytterligare sänkningar och 

ansåg att aktiekapitalet istället borde sättas till 1 kr.83 Det huvudsakliga skälet bakom sänkningen 

var, förutom att följa den europeiska utvecklingen på området, att lagstiftaren ville att det skulle 

vara lätt och lönsamt att driva företag. Vidare trodde man att en sänkning skulle göra 

                                                
77 C-212/97 Centros p 39. 
78 Eklund K, Stattin D, Aktiebolagsrätt och Aktiemarknadsrätt (2013), s 59. 
79 Eklund K, Stattin D, Aktiebolagsrätt och Aktiemarknadsrätt (2013), s 58. 
80 Prop. 2009/10:61 s 11. 
81 Prop. 2009/10:61.  
82 Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet, FAR 
SRS, Finansbolagets förening och Regelrådet. 
83 Prop. 2009/10:61 s 8.  
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bolagsformen mer attraktiv och konkurrenskraftig, vilket i sin tur skulle stimulera både 

nyföretagandet och tillväxten i Sverige.84  

 

Ur propositionen framgick det att lagstiftaren, genom tidigare utredningar85, identifierat att en 

stor del av de bolag som startades i Sverige var inom tjänstesektorn. Kunskaps och tjänsteföretag 

är verksamheter som sällan behöver stora kapitaltillgångar och för denna typ av bolag ansågs ett 

kapitalkrav på 100 000kr vara onödigt betungande. Enligt betänkandet 86 var också ca 80 % av 

de aktiebolag som startades 2002-2006 finansierade helt utan externt kapital såsom exempelvis 

banklån, vilket visade på att majoriteten av bolagen som startades i Sverige inte var i behov av 

krediter. Det lagstadgade kravet på aktiekapital hade följaktligen inte någon direkt koppling till 

bolagen och deras kapitalbehov.87  

 

Av de utredningar88 som föregått förslaget kunde regeringen inte finna ett empiriskt stöd för att 

ett sänkt aktiekapital skulle innebära ett ökat företagande. Däremot var en förutsebar konsekvens 

att fler skulle välja aktiebolagsformen framför andra associationsformer, något som var 

eftersträvansvärt.89  

 

Ambitionen var att sänka kapitalkravet till en så låg nivå som möjligt men för att kunna göra det 

behövde lagstiftaren utreda vilkas intressen som kunde tala mot en sänkning.90 Aktiekapitalets 

huvudsakliga funktion är att stärka borgenärernas skydd genom att trygga att bolaget, åtminstone 

bokföringsmässigt, har en positiv marginal mellan bolagets tillgångar och skulder. Även 

beräkningar för ABL:s spärregler 91  utgår från bolagets aktiekapital och en sänkning av 

aktiekapitalet skulle därmed påverka borgenärsskyddet.92 Det var ostridigt att en sänkning av 

aktiekapitalet skulle minska borgenärsskyddet, men regeringen hade redan lyft frågan om hur 

pass betryggande skyddet egentligen var, när aktiekapitalet var 100 000kr.  Aktiekapitalet är det 

                                                
84 Prop. 2009/10:61 s 9. 
85 Se bl.a. Entreprenörsbarometern 2008, NUTEK. 
86 SOU 2008:49. 
87 Prop. 2009/10:61 s 9. 
88 SOU 2008:49 och SOU 2009:34. 
89 Prop. 2009/10:61 s 9. 
90 Prop. 2009/10:61 s 10. 
91 Se bl.a. ABL kap 17 Värdeöverföringar från bolaget och kap 25 likvidation och konkurs.  
92 Prop. 2009/10:61 s 10. 



 27 

bokförda värdet av bolagets egna kapital och behöver inte nödvändigtvis motsvaras av ett 

verkligt värde. Vidare kan 100 000kr försvinna fort genom förändringar i bolagets omsättning 

och kostnader. Enligt regeringen är därför aktiekapitalet ett svagt skydd för borgenärer och dess 

funktion kan ifrågasättas. Nyckeltal som kassaflöde och likviditet torde vara viktigare för en 

borgenärs säkerhet, än aktiekapitalet. Regeringens åsikt styrktes av att många borgenärer kräver 

egna säkerheter för sina fordringar, genom exempelvis pant eller borgen från bolagets ägare.93  

 

Även om det konstaterades att aktiekapitalet redan var ett otillräckligt borgenärsskydd skulle ett 

slopat eller en allt för stor sänkning av kapitalkravet kunna få andra oönskade effekter. Ett 

obefintligt, eller nästintill obefintligt, aktiekapital skulle troligtvis leda till att borgenärer ställde 

långtgående krav på säkerheter från bolagets ägare, något som i sin tur urholkar principen om 

frihet från personligt betalningsansvar. Med anledning av att lagstiftaren även fortsättningsvis 

ville att aktiebolagen skulle behålla sin karaktär och skydda aktieägarna från ett personligt 

betalningsansvar lyssnade regeringen på remissvaren94 som varnade om riskerna med för stora 

sänkningar.95 Regeringen delade också den uppfattning som framkom ur förarbetena96 till 1973 

års höjning av aktiekapitalet, att aktiekapitalet hade till syfte att verka som en spärr mot oseriöst 

företagande. Med anledning av att aktiekapitalet inte skulle urholka principen om ägarnas 

begränsade ansvar samt motverka oseriösa företagare var det viktigt att lagstiftaren balanserade 

intressena mellan att göra aktiebolagsformen attraktiv men även pålitlig för samtliga intressenter. 

Med denna svåravvägda balans i åtanke föreslogs den nya lagstadgade aktiekapitalsgränsen 

uppgå till 50 000 kr.97 Förslaget röstandes igenom och trädde i kraft 1 april 2010.98 

 

 

 

 

                                                
93 Prop. 2009/10:61 s 10. 
94 Bl.a. svensk bankförening och Företagarna framförde i sina remissvar kritik mot att genomför en allt för kraftig 
sänkning. 
95 Prop. 2009/10:61 s 11. 
96 Prop. 1973:93 s 86. 
97 Prop. 2009/10:61 s 12. 
98 SFS 2010:89 Lag om ändring av aktiebolagslagen (2005:551). 
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3.4 Revisorsplikten avskaffas 

EU har sedan starten vuxit successivt dels genom fler medlemsländer men även genom att EU:s 

samarbetsområden har utökats. 2004 ansåg EU-kommissionen att det var viktigt att unionen 

började arbeta med att se över och uppdatera sina lagstiftningar och därför inrättades 

programmet för bättre lagstiftning. Målet med programmet var bland annat att minska 

administrationskostnaderna med 25 % till 2010 och kommissionen uppmanade därför 

medlemsländerna att se över hur de implementerat EU-rätten i sin nationella rätt.99 I kapitel 5 

följer en utförligare redogörelse om kommissionens regelförenklingsarbete. 

 

I det fjärde bolagsdirektivet100 framgår de minimikrav på revisionsplikt som ställs från EU. 

Bolagsdirektivet stipulerar inte krav på revisionsplikt i små aktiebolag men det är upp till 

medlemsländer själva att besluta hur de vill implementera EU direktiven i sin nationella rätt. 

Samtliga medlemsländer förutom Sverige och Malta valde att implementera fjärde 

bolagsdirektivet i sin helhet.101   I Sverige valde man istället att ha en mer långtgående 

revisionsplikt och reglerna om revision kom att omfatta samtliga aktiebolag och även vissa större 

handelsbolag.102 Den svenska revisionsplikten var följaktligen, i ett internationellt perspektiv, 

både långtgående och kostsam. Därför var det naturligt att i en tid av regelförenklingar 

ifrågasätta och pröva behovet av revisionsplikt.103  

 

Regeringen har antagit 104  kommissionens uppmaning, att minska bolagens administrativa 

kostnader med 25 % och enligt en undersökning från NUTEK105 var en betydande del av 

administrationskostnader hänförliga till revisionsplikten. 2006 tillförordnades en särskild 

utredare för att se över vissa revisionsfrågor och revisionsplikten. Efter flera remissrundor och 

ytterligare utredningar presenterades i prop. 2009/10:204 ett lagförslag på att revisionsplikten i 

små bolag skulle avskaffas.106 Lagförslaget antogs och de nya reglerna trädde i kraft 1 november 

                                                
99 KOM (2006) 689, en strategisk översyn av programmet ”Bättre lagstiftning” inom Europeiska unionen 
100 Rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa 
typer av bolag. 
101 Prop. 2009/10:204 s 52. 
102 Prop. 2009/10:204 s 51. 
103 Prop. 2009/10:204 s 56. 
104 Skr (2007/08:131) 
105 Numera tillväxtverket 
106 Prop. 2009/10:204 s 50. 
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2010.107 Numera gäller den svenska revisionsplikten enbart bolag som har haft ett medeltal av 

minst tre anställde under något av de två senaste räkenskapsåren, en balansomslutning som 

uppgått till 1.5 miljoner kronor de två senaste åren eller om nettoomsättningen de två senaste 

åren uppgått till 3 miljoner kronor.108 

 

3.5 Sammanfattning 

Aktiebolagsformen fortsatte att öka i popularitet i Sverige men i början av 1990-talet förändrades 

ägarbilden i de svenska aktiebolagen. Bolagen ägdes i en allt högre utsträckning av svenska och 

utländska juridiska personer. Sverige blev fullvärdiga medlemmar i EU 1995 och medlemskapet 

är en naturlig förklaring till den förändrade ägastrukturen. I samband med Sveriges inträde i EU 

gavs en del av vår lagstiftningssuveränitet bort till förmån för EU. Det innebar att det nu fanns 

ytterligare faktorer som påverkade utvecklingen av den svenska bolagsrätten. 

 

Aktiebolagsrätten måste för att vara effektiv och användbar, spegla marknadens utveckling och 

behov. Efter ett flertal regelförenklingar och justeringar av 1975 års ABL ansågs lagen föråldrad 

och den kunde inte längre följa med i utvecklingen inom Sverige och EU. Därför infördes det 

2005 en ny ABL. Den nya lagstiftningen strävade efter att göra bolagsformen attraktiv och 

ledorden bakom lagstiftningen var användarvänlighet och flexibilitet.  

 

Sedan lagen infördes har det skett ett 40-tal förändringar. Två av dessa är sänkningen av 

aktiekapitalet och avskaffandet av revisionsplikten. Båda lagändringarna kan hänföras till 

rättsutvecklingen inom EU. Centrosdomen ökade medlemsländernas konkurrenssituation och 

flera länder valde att sänka sina kapitalkrav efter domen. Kommissionens inrättande av 

programmet för enklare regler, ställde krav på att medlemsländerna sänkte de administrativa 

kostnaderna. Utredningar visade på att den svenska revisionsplikten var betungande för bolagen 

och utgjorde en stor del av deras kostnader. Som ett led i arbete att minska 

administrationskostnaderna var avskaffandet av revisionsplikten således en viktig del.    

  

                                                
107 SFS 2010:834 lag om ändring av aktiebolagslagen (2005:551) s 8. 
108 Lag (2005:551) om aktiebolag 9 kap 1 §. 
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4. Bolagsrätt inom EU 

4.1 Inledning 

I de föregående kapitlen beskrevs utvecklingen av det svenska aktiebolaget från 1848 fram till 

idag. EU:s rättsakter har påverkat svenska ABL men det är kanske framförallt marknaden som 

aktiebolagen befinner sig på som har påverkats av vårt medlemskap i EU. För att kunna besvara 

denna uppsats frågeställningar är det således av vikt att erhålla kunskap och förståelse för EU:s 

arbete på det bolagsrättsliga området. I detta kapitel kommer jag därför att ytterligare utreda 

förhållandet mellan EU och den nationella bolagsrätten.   

 

Ett av huvudmålen med EU-samarbetet är att upprätta en inre marknad med fri rörlighet för 

tjänster, varor, kapital och personer. Den fria rörligheten för personer ska omfatta såväl fysiska 

som juridiska, dock har det under årens lopp visat sig att juridiska personers fria rörlighet kan 

inskränkas. Nedan följer en förklaring av hur aktiebolags hemvist fastställs samt hur detta kan 

innebära ett problem för bolag som vill utnyttja sin etableringsfrihet. 

 

4.2 Sätesprincipen och registreringsprincipen 

Inom EU råder det två olika principer för att avgöra juridiska personers hemvist, 

sätesprincipen109 och registreringsprincipen110. Sätesprincipen innebär, som namnet förtäljer, att 

bolagets hemvist är i det land där bolagets säte är beläget. För att ett bolag ska erkännas som ett 

rättssubjekt i en stat som tillämpar sätesprincipen krävs det att bolagets säte finns i samma stat 

som bolaget är registrerat. Definitionen av vad som ska räknas som bolagets säte har varit 

omtvistad och det saknas fortfarande en exakt definition av begreppet. De flesta medlemsstater 

har dock enats om att med säte menas faktiskt säte och som faktiskt säte menas det land där 

bolagets styrelse befinner sig eller den plats från vilken, för bolaget, viktiga beslut fattas 

alternativt det land där bolagets huvudsakliga verksamhet bedrivs. Registreringsprincipen eller 

inkorporationsprincipen som den också kallas, innebär istället att bolaget har hemvist i den stat 

                                                
109 Tillämpas i bland annat Tyskland, Frankrike, Österrike, Belgien och Ungern. 
110 Tillämpas i bland annat Sverige, Danmark, Holland, England, Irland och Spanien. 
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inom vilken bolaget är registrerad. Var bolaget sedan bedriver sin faktiska verksamhet är oviktigt 

för nationer som använder sig av registreringsprincipen.111  

 

Det faktum att det finns två olika principer för att avgöra ett bolags hemvist kan skapa problem 

när bolag avser att flytta mellan medlemsländerna. Om en flytt görs mellan länder som tillämpar 

olika hemvistprinciper kan bolaget antingen få hemvist i två länder eller inte erkännas som 

rättssubjekt i något av länderna. Denna problematik är ett intressant fenomen i synnerhet med 

tanke på att en av EU:s grundpelare är skapa en inre marknad112 där det råder en frihet för 

juridiska personer att röra sig över gränserna113. Frågan angående bolags möjligheter att flytta 

mellan olika länder och huruvida detta skulle kunna utgöra ett hinder mot den fria rörligheten har 

prövats i flera fall av EU-domstolen.114 

 

De två mest kända rättsfallen som har ställt frågan om bolags hemvist på sin spets är Daily Mail 

och Cartesio. Daily Mail avgjordes 1987 och principen som framkom i denna dom bekräftades 

sedan på nytt i Cartesiodomen som kom 2006. Det EU-domstolen konstaterar i dessa domar är 

att juridiska personer, till skillnad från fysiska personer, ”är enheter som bildats i 

överensstämmelse med en rättsordning och, på gemenskapsrättens nuvarande stadium, i 

överensstämmelse med en nationell rättsordning. De existerar endast i kraft av de olika nationella 

lagstiftningarna som reglerar bildandet av dem och deras funktion.” 115  Således står det 

medlemsländerna fritt att ställa upp olika anknytningskriterier för att erkänna juridiska personer. 

 

Juridiska personers begränsade möjligheter att flytta sitt säte är ett problem och ett hinder för den 

fria rörligheten. Därför har det varit en hög prioritering för EU att finna lösningar på problemet 

och undanröja hinder som inskränker bolags möjligheter att primär- och sekundäretablera sig i 

andra stater. Ett resultat av detta arbete är den bolagsform som EU skapat, Societas Europea, 

eller så kallade SE-bolag. 

 

                                                
111 Danelius J, Aktiebolagets rörlighet över gränserna, svensk Juristtidning, SvJT 2010 s 120-122. 
112Artikel 26 FEUF i Lissabonfördraget. 
113 Artikel 49 & 54 FEUF i Lissabonfördraget. 
114 Bland annat C- 81/87 Daily Mail & C – 210/06 Cartesio. 
115 C – 81/87 Daily Mail p 9. 
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4.3 Societas Europea 

En gemensam bolagsform inom EU är något som unionen länge strävat efter.  Arbetet har tagit 

lång tid och först efter närmare 30 års utredningar och förhandlingar utfärdades 2001 en 

förordning om stadga om SE-bolag116. Förordningen röstades igenom av parlamentet och kom 

sedermera att träda i kraft den 8:e oktober 2004.117 Syftet med bolagsformen var att skapa ett 

europabolag med ett eget regelverk som gjorde det lättare för företag som bildats i olika 

medlemsstater att gå samman och skapa gemensamma holding- eller dotterbolag. EU ville även 

att SE-bolagen skulle möjliggöra för bolag att kringgå de rättsliga och praktiska hinder som 

uppstår till följd av asymmetrier mellan medlemsländernas nationella lagstiftningar.  

 

En anledning till att det tagit närmare 30 år att arbeta fram förordningen till SE-bolag har varit att 

medlemsländerna stått väldigt långt ifrån varandra i sin uppfattning om hur ett europabolag bör 

se ut. För att tillgodose medlemsländernas önskemål utformades stadgan på ett flexibelt sätt och 

det gavs ett stort utrymme för att även nationella regler skulle kunna tillämpas. Reglerna som 

styr SE-bolag är flera och hierarkin är den att, förordningen gäller men i de fall förordningen 

uttryckligen tillåter det ska regler som framgår av bolagsordningen tillämpas. Frågor angående 

förhållanden som inte tas upp i förordningen ska regleras av de nationella reglerna för publika 

aktiebolag i den medlemsstat där bolaget har sitt säte. Finns det, i det land SE-bolaget har sitt 

säte, speciella nationella regler för den typ av verksamhet som SE-bolaget utövar ska dessa 

regler gälla fullt ut.118  Vad det gäller arbetstagarinflytandet i SE-bolag gäller ett separat 

direktiv.119  

 

SE-bolagen blev en tydlig kompromiss där den nationella lagen i det land bolaget har sitt säte har 

fått stort utrymme. En konsekvens av den flexibla regleringen har blivit att reglerna är svåra att 

överblicka och i vissa fall oförutsägbara. Även om EU:s målsättning var att skapa en, för Europa, 

gemensam bolagsform är det tveksamt om SE-bolag lever upp till detta. Den nationella 

                                                
116 Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag. 
117 Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 artikel 70. 
118 Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 artikel 9-10. 
119 Rådets direktiv 2001/86/EG av 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller 
arbetstagarinflytande. 
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lagstiftningens inverkan på SE-bolaget medför att bolagen ser väldigt olika ut beroende på i 

vilken medlemsstat de valt att placera sitt säte.120  

 

SE-bolag fick aldrig det genomslag som hade förutspåtts och ett par år efter att förordningen trätt 

i kraft bestämde sig EU kommissionen för att göra en utredning om stadgan för SE-bolag samt 

ge förslag på förändringar. För att erhålla underlag till sin utredning uppdrog kommissionen 

2009 åt Ernst & Young121 att göra en utredning av SE-bolag och dess utbredning i Europa. 

Utredningen färdigställdes och presenterades 2010 under namnet Study on the operation and the 

impacts of the Statute for a European Company (SE). Trots att SE-bolagen fick en trög start 

skedde det ett uppsving under 2011 och antalet SE-bolag fördubblades, trenden har sedan hållit i 

sig under 2012 och 2013. Enligt European Company Database fanns det 18 december 2013, 2041 

registrerade SE-bolag.122 Det framförs dock att statistiken är något missvisande eftersom flertalet 

av de registrerade SE-bolagen bedriver ingen eller mycket liten verksamhet. Det är endast 269 

stycken SE-bolag (vilket motsvarar 13.7%) som har klassificerats som normala SE-bolag av 

ECDB123, med normala menas att bolagen bedriver affärsverksamhet och har minst fem anställda. 

 

4.4 Societas Privata Europea 

Trots att SE-bolagens succé uteblev presenterade kommissionen 2008 ett förslag på förordning 

till ytterligare en typ av SE-bolag, ett så kallat SPE-bolag. Akronymen SPE står för Societas 

Privata Europea och den föreslagna bolagsformen var ämnad för små och medelstora företag. I 

förslaget till förordningen framgår det att 99 % av samtliga bolag inom EU klassas som små och 

medelstora bolag men att det är endast 8 % av dessa bolag som bedriver gränsöverskridande 

verksamhet. Kommissionen anförde vidare att även om det hade blivit lättare för bolag att 

etablera sig i andra medlemsländer behövdes det göras mer för att förbättra små och medelstora 

bolags möjligheter att agera på den internationella marknaden.124 Ett SPE-bolag skulle därför 

                                                
120 Study on the operation and the impacts of the Statute for a European Company (SE), s 239 - ff. 
121 Ernst & Young bytte 2013 namn till EY. 
122 Värt att notera är att 70 % av de registrerade bolagen är belägna i Tjeckien. Se http://ecdb.worker-
participation.eu/about_etui.php 
123 European Company Database. 
124 KOM (2008) 396/3 – Proposal for a COUNCIL REGULATION – on the Statute for a European private 
Company s 2. 
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fungera som ett verktyg för att uppnå målet om harmoniserade bolagsregler, utan att EU skulle 

behöva göra allt för stora och besvärliga intrång i medlemsländernas lagstiftning.125  

 

Syftet med förslaget var således att skapa en ny bolagsform, som var bättre anpassad för 

gränsöverskridande verksamheter än medlemsländernas bolagsformer. Bolagsformen skulle 

regleras av samma regelverk oavsett inom vilken medlemsstat det var beläget. Reglerna skulle 

även vara flexibla och aktieägarna skulle själva ges ett stort utrymme att bestämma över bolaget 

genom att reglera vissa frågor i bolagsordningen.126 

 

SPE-bolag skulle likt SE-bolag primärt regleras av EU förordningen och bolagsordningen och i 

den mån ett förhållande inte var reglerat däri skulle istället nationell lagstiftning för privata 

aktiebolag, i det land bolaget hade sitt säte, tillämpas. Förslaget som kommissionen presenterade 

var en generös och företagarvänlig bolagsform. Ett SPE-bolag skulle kunna skapas av både 

fysiska och juridiska personer och det skulle även vara möjligt för ett existerande bolag att 

omvandlas till ett SPE-bolag. Det ställdes inga krav på att verksamheten skulle vara 

gränsöverskridande eller ens av internationell karaktär, bolagsformen skulle passa lika bra för ett 

internationellt bolag som för ett litet lokalt. Kapitalkravet i ett SPE-bolag var enligt förslaget 

nästintill obefintligt, kravet var satt till endast 1 euro. Det skulle även vara möjligt att flytta sätet 

mellan olika medlemsländerna utan att bolaget behövde upplösas.127  

 

Förslaget om SPE-bolag har flera gånger varit upp för diskussion inom EU utan att 

medlemsländer lyckats enas om hur bolagsformen bör se ut och regleras. Sverige tog över EU-

ordförandeskapet 2009, under den tid när diskussionen om SPE-bolags vara eller icke vara kan 

ha gått som hetast. Av de diskussioner och förhandlingar som pågick under Sveriges 

ordförandeperiod, var det framförallt tre kärnfrågor som medlemsländerna inte kunde enas om, 

                                                
125 KOM (2008) 396/3 – Proposal for a COUNCIL REGULATION – on the statute of a European private Company 
s 3. 
126 Skog R, Sandberg A, SPE – En bolagsrättslig återvändsgränd, NTS 2010:2 s 33. 
127 KOM (2008) 396/3 – Proposal for a COUNCIL REGULATION – on the statute for a Eurpean private Company 
s 5 – ff. 
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kravet på gränsöverskridande verksamhet, aktiekapitalet och kravet på att säte och verksamhet 

skulle vara beläget i samma medlemsstat.128  

 

Flera medlemsländer ansåg att det skulle finnas ett krav på att SPE-bolag bedrev 

gränsöverskridande verksamhet. Uppfattning delades dock inte av alla och i det 

kompromissförslag som presenterades i december 2009 hade man enats om att det skulle vara ett 

krav att bolaget, vid dess bildande, hade ett gränsöverskridande inslag. I frågan om hur högt 

kapitalkravet skulle sättas stod medlemsländerna långt ifrån varandra, vilket är förståeligt med 

tanke på den stora differens det fanns mellan kapitalkraven i medlemsländernas nationella 

lagstiftning vid den här tidpunkten. 129 I kompromissförslaget hade länderna enats om att 

kapitalkravet skulle få bestämmas av medlemsländerna själva men att det skulle vara inom 

intervallet 1 euro till 8 000 euro. Det pågick många diskussioner huruvida det i förordningen 

skulle krävas att bolagets registrerade säte och huvudsakliga verksamhet skulle vara beläget i 

samma medlemsstat. Efter flera förhandlingar enades länderna om en kompromiss, under SPE-

bolagets två första år skulle säte och verksamhet vara belägna inom samma stat för att sedan 

kunna vara belägna i olika stater.130 

 

Efter många förhandlingar presenterades det, som jag nämnt ovan, ett kompromissförslag 

december 2009. Förslaget stöttades av kommissionen men det var inte komplett och 

överlämnades därför till ministerrådet för fortsatt arbete. I ministerrådet motsatte sig Tyskland 

förslaget på flera punkter och eftersom det krävs enhällighet bland rådets medlemmar för beslut 

bordlades frågan om SPE-bolag.131 Ytterligare förhandlingar har pågått under de senaste åren 

och 2011 presenterades ett nytt kompromissförslag132. Det nya förslaget avslogs dock av både 

Sverige och Tyskland och frågan SPE-bolag bordlades på nytt.133 

 
                                                
128 Skog R, Sandberg A, SPE – En bolagsrättslig återvändsgränd, NTS 2010:2, s 34 – ff. 
129 2009 var det lägsta tillåtna aktiekapitalet för privata aktiebolag i Sverige 100 000 SEK. Andra länder med höga 
kapitalkrav var exempelvis Danmark som hade satt sin lägsta aktiekapitalgräns till 125 000 DKR och Holland som 
hade satt sin gräns till 18 000 EUR. De länder som hade ett betydligt lägre ställt kapitalkrav var exempelvis, 
England som krävde 1 GBP, Bulgarien som krävde 2 BGN och Frankrike som helt saknade kapitalkrav. 
130 Skog R, Sandberg A, SPE – En Bolagsrättslig återvändsgränd NTS 2010:02, s 34- ff. 
131 http://europeanprivatecompany.eu/legal_texts/download/Hungarian-presidency-Mai2011.pdf och Skog R, 
Sandberg A, SPE – En bolagsrättslig återvändsgränd, NTS 2010:2, s 34 – ff. 
132 http://europeanprivatecompany.eu/legal_texts/download/Hungarian-presidency-Mai2011.pdf 
133 http://www.europeanprivatecompany.eu/news/  
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4.5 Sammanfattning 

EU:s inre marknad bygger på fyra friheter, fri rörlighet för personer, tjänster, varor och kapital. 

Juridiska personers fria rörlighet har dock kommit att begränsas i vissa fall på grund av 

nationella lagstiftningar. Det står medlemsländerna fritt att välja vilka krav på anknytning de 

kräver av juridiska personer. Vissa medlemsländer tillämpar den så kallade sätesprincipen, 

medans andra använder registreringsprincipen. Sätesprincipen utgör ett hinder för bolag som vill 

flytta eftersom bolaget då måste upplösas i den stat det bildats.  

 

Det har för EU varit angeläget att lösa problemet med juridiska personers rörlighet samtidigt som 

unionen inte har velat göra för stora ingrepp i respektive lands suveränitet. Efter cirka 30 års 

arbete hade EU skapat bolagsformen Societas Europea. SE-bolag regleras av förordningen om 

SE-bolag men även av direktivet om arbetstagarinflytande och de nationella reglerna för publika 

aktiebolag i det land inom vilket SE-bolaget är beläget. SE-bolag har blivit populärare under de 

senaste åren men trots det är bolagsformen långt ifrån en succé.  

 

Parallellt med arbetet med SE-bolag har EU även tagit fram ett förslag på en europeisk 

bolagsform anpassad för små och medelstora verksamheter, ett så kallat SPE-bolag. 

Medlemsländerna har, sedan förslaget presenterades 2008, fört flera diskussioner om 

bolagsformen men haft svårt att enas. Det är främst tre frågor som splittrar medlemsländerna, 

kravet på gränsöverskridande verksamhet, aktiekapitalet och kravet på att säte och verksamhet 

ska vara beläget i samma medlemsstat. Frågan om SPE-bolag har i nuläget bordlagts men arbetet 

med bolagsformen pågår fortfarande och det är möjligt att SPE-bolag blir verklighet inom en 

snar framtid. 
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5. Enklare regler för företagande 

5.1 Inledning 

Aktiebolagsrätten, ett område under utveckling, något som har blivit ännu tydligare efter 

Sveriges inträde i EU. Som jag nämnt i tidigare kapitel har EU till viss del förändrat spelreglerna 

och skapat en konkurrenssituation mellan medlemsländerna. De fyra friheterna samt förbudet att 

inskränka dessa, har möjliggjort för unionsmedborgarna att i vissa fall välja vilken jurisdiktion 

de vill tillhöra. Med anledning av denna utveckling har Sverige likt många andra medlemsländer 

sett över sin aktiebolagslagstiftning och försökt att förändra och förenkla reglerna. Jag kommer i 

detta kapitel gå igenom vilka krav på regelförändringar som har framställts på både EU-nivå och 

nationell nivå, för att sedan ge en överblick av hur arbetet har gått och vad som ska hända 

framöver. 

 

5.2 Meddelande från kommissionen 

EU:s lagstiftningar är ett avancerat system av gamla och nya regler som ska fungera ihop och 

vara tillämpliga och anpassade för samtliga medlemsländer. Lagarna är nödvändiga för att skapa 

en rättvis och konkurrenskraftig europeisk marknad. För att försäkra sig om att EU-

lagstiftningarna, både gamla som nya, uppfyller sina ändamål har unionen sedan 2004 arbetat 

med programmet för bättre lagstiftning. Programmets syfte är att konkretisera och effektivisera 

lagstiftningarnas ändamål, något som ska ske genom att maximera reglernas nyttighet till en 

minimerad kostnad. ”Europeiska unionens mål är att främja en lagstiftning som skyddar 

medborgarna, samtidigt som den hjälper europeiska företag att bli mer konkurrenskraftiga och 

innovativa i en starkt konkurrensutsatt global miljö.”134 För att kunna uppfylla detta mål är det 

viktigt att lagstiftningarna regelbundet ses över och anpassas till den tekniska utvecklingen och 

det globala klimatet som råder. De mesta utvecklade politiska områdena inom EU har setts över 

för att utreda huruvida dessa regelverk kan förenklas. Eventuella förenklingar ska vara ämnade 

att lätta på den administrativa bördan för operatörer och medborgare. EU:s regler ska också vara 

                                                
134 KOM (2006) 689, en strategisk översyn av programmet ”Bättre lagstiftning” inom Europeiska unionen s 4. 
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tydliga, uppdaterade, ändamålsenliga och användarvänliga.135  

Kommissionen framför i sitt meddelande att en EU-lagstiftning är i sig en förenkling med 

motiveringen ”hellre en lag än 25”.136 De anför vidare att EU:s lagstiftningar avsevärt minskat 

mängden byråkrati och att gemensamma bestämmelser som tillämpas i samtliga medlemsstater 

är enklare och effektivare än ett nät av nationella regler.137  

I meddelandet framgår också att även om kommissionen har högsta prioritet på att uppdatera 

EU-rätten och förenkla lagstiftningen är det en nödvändighet att även medlemsländerna inrättar 

egna förenklingsprogram. Medlemsstaterna måste se till att den förenklade EU-lagstiftningen 

inte upphävs eller kompliceras genom nationell lagstiftning. Kommissionen har också 

identifierat att medlemsländer i samband med implementerande av direktiv ibland tar tillfället i 

akt att förbättra reglerna. Detta förfarande kallas för guldplätering och får oftast som konsekvens 

att de nationella reglerna som är baserade på ett direktiv blir mer komplicerade och långtgående 

än vad EU åsyftat. 138 Ett prioriterat område för kommissionens regelförenklingsprogram är de 

administrativa bördor som staten lägger på sina medborgare både fysiska och juridiska. 

Kommissionen satte därför upp som målsättning att samtliga medlemsstater skulle minska de 

administrativa kostnaderna med 25 % fram till 2010.139 

 

5.3 Det nationella arbetet mot en förenklad lagstiftning 

Sverige har sedan 2006 arbetat aktivt med att se över de svenska lagstiftningarna som berör 

företagandet och utvärderat vad som kan göras för att förbättra miljön för mindre bolag. Annie 

Lööf140 har flera gånger påpekat att ”en politik för fler jobb börjar i en politik för växande 

företag”141. Följaktligen har arbetet med att skapa bättre förutsättningar för företagande varit ett 

prioriterat område för den sittande regeringen som ställts inför stora utmaningar med att öka 

sysselsättningen i Sverige.  

                                                
135 KOM (2006) 689, en strategisk översyn av programmet ”Bättre lagstiftning” inom Europeiska unionen s 1-5 
136 KOM (2006) 689, en strategisk översyn av programmet ”Bättre lagstiftning” inom Europeiska unionen s 5. 
137 KOM (2006) 689, en strategisk översyn av programmet ”Bättre lagstiftning” inom Europeiska unionen s 5. 
138 KOM (2006) 689, en strategisk översyn av programmet ”Bättre lagstiftning” inom Europeiska unionen s 6. 
139 KOM (2006) 689, en strategisk översyn av programmet ”Bättre lagstiftning” inom Europeiska unionen s 7. 
140 Närings- och regions-minister i Sverige sedan 2011.  
141 http://www.regeringen.se/sb/d/17083/a/222356   
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5.3.1 NUTEKS utredning 

Ett led i regeringens arbete med att förenkla associationsrätten var att NUTEK142 2007 uppdrog 

åt Öhrlings Price WaterhouseCooper 143  att kartlägga och utreda vilka samt hur stora 

administrationskostnader det associationsrättsliga området genererar. Utredningens utgångspunkt 

var den lagstiftning som gällde för aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag och ekonomiska 

föreningar samt handelsregisterlagen i juli 2006.144 Syftet med utredningen var, utöver att 

kartlägga vilka kostnader bolag har för att uppfylla de krav som föranleddes av lagar, föreskrifter 

och allmänna råd, att även analysera hur omfattande kraven på det associationsrättsliga området 

är och vad bolagen upplever är komplicerade och tidskrävande krav. Det huvudsakliga målet 

med arbetet var inte att presentera en exakt siffra för administrationskostnaderna, istället strävade 

man efter att identifiera var den gällande lagstiftningen var betungade, något som sedan skulle 

ligga till grund för det fortsatta arbetet med regelförenklingar.  

 

Resultatet av utredningen145 presenterades 2008 och visade tydligt på att det var just ABL som 

var den lagstiftning som innebar mest kostnader på det associationsrättsliga området146 De regler 

som utgjorde de största administrationskostnaderna för aktiebolag var reglerna om revision, 

nyemission och bolagets ledning.147 I rapportens avslutande delar presenterades förslag på 

regelförenklingar. Det framkommer av utredning att flera delar av ABL innehåller bestämmelser 

som är onödigt omständliga för små bolag med få ägare. Majoriteten av förslagen som framkom i 

rapporten var följaktligen inriktade på att formkrav för exempelvis bolagsstämma och styrelse 

skulle undanröjas för de minsta bolagen.148  

 

 

 

                                                
142 NUTEK heter idag Tillväxtverket 
143 Öhrlings PricewaterhouseCooper heter idag PWC 
144 De lagar som låg till grund för utredningen var aktiebolagslagen (2005:551), lag om handelsbolag och enkla 
bolag (1980:1102), lag om ekonomiska föreningar (1987:667) och Handelsregisterlagen (1974:157) 
145 R 2008:02, Associationsrätt – Mätning av administrativa kostnader. Hämtad från tillväxtverkets hemsida, 
www.tillvaxtverket.se/publikationer. 
146 Lagen innehåller hela 143 olika informationskrav. Se R 2008:02, Associationsrätten – Mätning av administrativa 
kostnader, s 1.  
147 R 2008:02, Associationsrätten – Mätning av administrativa kostnader, s 21. 
148 R 2008:02, Associationsrätten – Mätning av administrativa kostnader, s 61-67. 
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5.3.2. Uppföljning 

Regeringen hade efter påtryckningar från kommissionen, men även på eget initiativ, satt upp som 

mål att administrationskostnaderna för svenska bolag skulle minska med 25 % från 2006 - 2010 

efter ett par år förlängdes dock tidsfristen till 2012.149 Regeringens målsättning var också att 

skapa en märkbar förbättring i företagens vardag. För att utvärdera huruvida målet uppnåddes 

eller ej, gjordes det av tillväxtverket en utvärdering av resultaten 2011. Det resultat som kunde 

presenteras efter tillväxtverkets utredning var att regeringens arbete hade gett resultat och att 

administrationskostnaderna hade minskat, det var dock en bra bit kvar till målet att de skulle 

minska med 25 %.  Den största kostnadsminskningen hade skett för de små bolagen, vilket delvis 

kunde förklaras med att det införts specialregler som enbart berörde de små bolagen, exempelvis 

avskaffandet av revisionsplikten. Även de regelförändringar som berörde både små och stora 

bolag hade fått mer genomslag för de små bolagen. Stora respektive små bolag påverkas 

följaktligen olika av administrationskostnader vilket också leder till att en minskning av dessa får 

olika effekter. Att resultaten av regeringens arbete främst hade gynnat de små bolagen och i 

mindre utsträckningen de stora bolagen var inte ett problem som oroade vare sig tillväxtverket 

eller regeringen. Tanken med förenklingsarbetet var att fokus skulle läggas på de små bolagen. 

Enligt tillväxtverkets utredning definieras också 99 % av alla bolagen i Sverige som små150 bolag 

och hela 96,4 % är dessutom mikrobolag151. 152 

Riksrevisionen har också kartlagt och granskat regeringens regelförenklingsarbete under 

perioden 2006 – 2010. Riksrevisionens slutsats av utredningen var att regeringen är långt ifrån 

deras uppsatta mål. Av de 4000 företag som riksrevisionen intervjuat uppgav endast 14 % att de 

ansåg att reglerna blivit lättare. 37 % ansåg att det inte skett en förbättring och hela 36 % ansåg 

att reglerna blivit svårare. I sin rapport framför riksrevision också att de anser att regeringens 

definition av administrationskostnader är för snäv och att det har lett till att direkta kostnader 

föranledda av regelverk exkluderas, som exempelvis kostnader för att hålla sig uppdaterad på 

gällande regelverk eller införskaffa ny teknisk utrustning. För att på ett korrekt sätt mäta 

                                                
149 Näringsdepartementet, Det fortsatta förenklingsarbetet, artikel nr N2013:04. 
150 Med små bolag menas att antalet anställda är 0 – 49 st. 
151 Med mikrobolag menas att antalet anställda är 0 – 9 st. 
152 Tillväxtverket, Skillnader i utvecklingen av administrativa kostnader för små och stora företag 2006-2010. Dnr 
011-2010-5152. 
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måluppfyllelsen anser därför riksrevisionen att det inte är tillräckligt att endast fokusera på 

administrationskostnader. Rapporten framför även viss kritik mot regeringens arbetssätt och 

riksrevisionen anser att förenklingsarbete har saknat strategisk struktur. Riksrevisionen anför att 

förenklingsarbetet skulle ha tjänat på att ha en tydligare styrning där fokus hade lagts på vissa 

specifika områden.153  

Regeringen har i en skrivelse 154  klargjort sin bedömning av riksrevisionens utredning. 

Regeringen håller till viss del med om det som presenterats i riksrevisionens rapport. De anser 

dock att regelförenklingsarbetet har haft ett bättre resultat än det redovisade. Som stöd för sin 

åsikt hänvisar regeringen till både tillväxtverket och näringslivets regelnämnds utredningar som 

visar ett annat, mer positivt resultat.155 Vad gäller kritiken mot att regeringens arbete har saknat 

en strategisk struktur anför regeringen att regelförenklingsarbetet har utförts med en korrekt 

struktur som överensstämmer med liknande, öppna uppdrag som ges till myndigheter och 

departement. Regeringen delar dock riksrevisionens uppfattning att förenklingar hade kunnat 

uppnå ett snabbare och bättre resultat om arbetet hade haft en tydligare styrning och fokus på 

specifika områden. 156 

 

5.3.3 Mål för framtiden 

Även om den sittande regeringen är nöjd med resultatet av den senaste tidens reglerändringar 

finns det fortfarande mycket som kan göras för att ytterligare förbättra klimatet för svenska 

företag.157 Inom den närmaste tiden kommer regeringen att lägga fokus på fem olika områden, 

sänka kostnaderna för bolagen, minska och förenkla uppgiftslämnandet, förenkla på kommun 

och länsnivå, göra uppföljningar av förenklingsarbetet och göra bättre konsekvensutredningar. 

Näringsdepartementet har satt upp som mål att administrationskostnaderna 2020 ska vara lägre 

än de är idag men de kommer även lägga fokus på andra kostnader som bolagen belastas med. 

Enligt regeringen innebär regler nästan alltid kostnader och ytterligare regelförenklingar är 

därför nödvändiga på samtliga plan. För att kunna följa upp effekterna av regeringens arbete 
                                                
153 RiR 2012:6, Regelförenklingar för företag – Regeringen är fortfarande långt från målet.  
154 Regeringens skrivelse, Skr 2012/13:5, riksrevisionens rapport om regelförenkling för företag. 
155 Tillväxtverket, tillväxtmöjligheter och tillväxthinder för svenska små och medelstora företag. Företagens villkor 
och verklighet. Näringslivets regelnämnd, Regelbarometern 2011.  
156 Skr 2012/13:5 s 9. 
157 Skr 2012/13:5 s 6. 
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strävar de även efter att ta fram en beräkningsmodell som kan fastställa kostnader till följd av 

regler. Företagen ska i framtiden inte heller behöva lämna ut samma uppgifter till olika 

myndigheter. 158 Vidare har det också föreslagits en enklare redovisningsmetod för små bolag, en 

så kallad rak kontantmetod.159  

 

5.4 Sammanfattning 

Sedan 2006 har lagstiftningar som berör aktiebolag setts över på både europeisk och nationell 

nivå. Kommissionen införde programmet bättre lagstiftning, som ska se över de befintliga EU- 

lagstiftningarna och se till att de är uppdaterade och anpassade till den tekniska och globala 

utvecklingen. För att nå framgång med programmet har kommissionen uppmanat unionens 

medlemsländer att upprätta nationella förenklingsprogram. Målsättningen för medlemsländerna 

skulle vara att minska bolagens administrativa kostnader med 25 % till 2010.  

 

Sverige inrättade ett regelförenklingsprogram 2006 och regeringen har arbetat hårt med att 

förenkla det svenska företagandet. Målsättningen med arbetet har varit att minska 

administrationskostnaderna med 25 % och man strävade efter att minskningen skulle vara 

uppnådd till 2012. Ett annat mål med förenklingsarbetet var att skapa en märkbar förbättring i 

företagens vardag och att nyföretagandet i Sverige skulle öka. 

 

Utredningar och uppföljningar av det svenska förenklingsarbetet visar att Sverige inte lyckats 

uppfylla målet med en kostnadsminskning på 25 %. Regeringen är trots det nöjd med resultatet 

av sitt arbete och anser att de är på god väg. Av riksrevisionens rapport framgick det att 

regelförenklingsarbetet troligtvis skulle uppnå ett bättre resultat om det fanns en tydligare 

struktur och fokusering på specifika områden. Det framtida arbetet ska vara fokuserat på fem 

områden; sänkta kostnader, minska uppgiftslämnande, förenkla på kommun- och länsnivå samt 

göra uppföljningar och konsekvensutredningar.  

  

                                                
158 http://www.regeringen.se/sb/d/16511/a/199564  
159 http://www.regeringen.se/sb/d/4902/a/222463  
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6. Förslag till förenklade regler för aktiebolag 

6.1 Inledning 

Regeringens förenklingsarbete genom åren har genererat i två konkreta lagförslag varav. I detta 

kapitel kommer jag att presentera huvuddragen av de två regelförenklingsförslagen, SOU 

2009:34 och lagrådsremissen.  

Vilka konsekvenser kan förslagen få och uppfyller de nya reglerna målen, att förenkla vardagen 

och minska administrationskostnaderna för bolag?  Dessa frågor ska jag utreda och försöka 

besvara i detta kapitel.  

 

6.2 SOU 2009:34 

Carl Svernlöv fick 2007 i uppdrag att utreda vad som behövdes samt kunde göras för att förenkla 

företagandet för små och medelstora aktiebolag.160 En del av utredning var att utreda behovet av 

aktiekapital i privata aktiebolag och den delen presenterades i ett delbetänkande 2008161. 

Förslaget som framkom av delbetänkandet resulterade i en förändrad lagstiftning och 2010 

sänktes kravet på aktiekapital i svenska privata aktiebolag.162Utredningen om ett enklare 

företagande var fokuserad på ytterligare två frågeställningar, behövs det en ny företagsform samt 

vilka möjligheter finns det att genom förändringar av de befintliga reglerna, förenkla 

aktiebolagens vardag. Dessa två frågor besvarades i betänkandet SOU 2009:34. 

 

Betänkandet inleds med en diskussion kring behovet av en ny bolagsform där bolagets ägare 

föreslås vara utan personligt betalningsansvar men det ska vara enklare att starta och driva än 

vad ett aktiebolag är. Utredaren ansåg att det på dåvarande stadium, november 2009, inte fanns 

skäl att införa en ny bolagsform i Sverige.163  

 

Den andra delen av betänkandet berör frågan om reglerförenklingar och vad som kan göras för 

att uppnå målet att minska bolagens administrationskostnader med 25 %. Utredningsgruppen 

                                                
160 Dir 2007:132, ett enklare aktiebolag. 
161 SOU 2008:49 aktiekapital i privata aktiebolag. 
162 Se under rubrik 3.3 kravet på aktiekapital sänks. 
163 SOU 2009:34 förenklingar i aktiebolagslagen m.m. s 136. 
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ansåg att en stor del av de administrationskostnader som belastade bolagen var ett resultat av en 

allt för komplicerad byråkrati och därför vill de att myndigheter såsom, bolagsverket, 

skatteverket, tillväxtverket, arbetsförmedlingen, försäkringskassan etc. skulle i en allt högre 

utsträckning samverka med varandra. Det föreslogs även att det skulle tas fram mallar och 

lättillgängliga instruktioner för hur man startar och driver aktiebolag. 164  Förändringar av 

myndigheternas sätt att inhämta och utge information trodde man skulle minska 

administrationskostnaderna men för att uppnå att de skulle minska med hela 25 % krävdes det 

också, enligt utredningsgruppen, förändringar i lagstiftningen. 165 

 

De första förslagen i betänkandet berör bolagets bildande, nuvarande lagstiftning kräver att 

bolagen ska reglera flera olika frågor i bolagsordningen. Utredningsgruppen förslår att 

bolagsordningen endast behöver ange, firma, säte och verksamhetsföremål. Resterande 

information borde istället införas som dispositiva bestämmelser i lagen.166 Vidare föreslås att det 

pappersbaserade systemet med aktiebrev, utdelningskuponger och interimsbevis avskaffas. 

Utredningsgruppen menade att ett pappersbaserat system är föråldrat och bör avskaffas enkom av 

den anledningen.167  Ett avskaffande av aktiebreven innebär att det skulle ställas mer krav på 

bolagens skyldigheter att föra aktieboken. Aktieboken skulle få en större rättslig betydelse och 

det torde därmed ställas stora krav på att aktieboken ständigt är uppdaterad. 168  

 

För att underlätta driften av aktiebolag och göra vardagen enklare föreslår utredningsgruppen att 

kravet på en årlig bolagsstämma bör undanröjas för små bolag. Istället bör det genom 

tillväxtverket tillhandahållas möjlighet att ha en så kallad skrivbordsstämma.169 Även kravet på 

att bifoga kopia av stämmoprotokoll vid anmälan till Bolagsverket föreslår man ska undanröjas i 

vissa frågor. Kravet på att utse styrelsesuppleanter i bolag föreslås enbart gälla för styrelser som 

endast har en ledamot och en styrelseledamots mandattid föreslås gälla tills vidare.170 Dessutom 

                                                
164 SOU 2009:34 Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. s 145-146. 
165 SOU 2009:34 Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. s 153. 
166 SOU 2009:34 Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. s 167. 
167 SOU 2009:34 Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. s 188. 
168 SOU 2009:34 Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. s190. 
169 En skrivbordsstämma innebär att bolagsstämmobeslut fattas utan att samtliga aktieägare är närvarande. Istället 
upprättas ett protokoll som cirkulera och undertecknas av samtliga aktieägare. SOU 2009:34 Förenklingar i 
aktiebolagslagen m.m. s 209. 
170 SOU 2009:34 Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. s 214, 220. 
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anser utredningsgruppen att kravet på att fastställa styrelsens arbetsordning samt att ge skriftliga 

instruktioner om arbetsfördelningen mellan bolagsorganen bör tas bort för privata aktiebolag.171 

 

Ett av de mer radikala förslagen som framförs är att bosättningskravet för stiftare, 

styrelseledamöter, VD, vice VD, firmatecknare samt likvidator ska tas bort. ABL kräver att en 

person i någon av ovanstående roller är bosatt inom EES eller att de ansöker om dispens hos 

Bolagsverket. Utredningsgruppen anförde att om Sverige i framtiden ville vara 

konkurrenskraftigt var det inte tillräckligt att skapa ett företagarvänligt klimat inom EU. Sverige 

behövde även fokusera på utomeuropeiska etableringar.172 

 

För att underlätta de finansieringsproblem som kan finnas vid ägar- och generationsskifte av små 

bolag föreslog utredningsgruppen att privata aktiebolag skulle få utökade möjligheter att 

förvärva egna aktier. Även närståendelån och förvärvslåns föreslogs tillåtas i vissa former.173 Ett 

annat område som utredningsgruppen har funnit problematisk är när bolag ska upphöra. I ABL 

kan ett bolag endast upphöra genom att träda i likvidation eller konkurs. Likvidationsförfarandet 

är tydligt reglerat i lag174 och är en omständlig och kostsam process. Därför föreslås det i 

betänkandet att det ska införas ett upplösningsförfarande som skall vara ett förenklat alternativ 

till den frivilliga likvidationen.175  

 

Ovanstående är huvuddragen av de regelförändringar som presenterats i SOU 2009:34.176 

Utredningsgruppens uppskattning av förslagets konsekvenser är att bolagens 

administrationskostnader minskar med tusentals kronor. Det är osäkert om förenklingsförslaget 

kommer att leda till ett ökat nyföretagande. Utredningsgruppen är dock övertygad om att 

förenklingarna kommer leda till att bolagen kan lägga mer tid och resurser på att utvecklas och 

driva bolaget framåt. Det kommer i sin tur att resultera i att de svenska bolagen kommer att växa 

                                                
171 SOU 2009:34 Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. s 214-219. 
172 SOU 2009:34 Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. s 224-225. 
173 SOU 2009:34 Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. s 230- 245. 
174 Se ABL kapitel 25. 
175 SOU 2009:34 Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. s 253. 
176 Jag har enbart valt att ta upp de regelförändringar som berör ABL. I betänkandet finns även förslag på 
regelförändringar i lag och handelsbolag och enkla bolag. Eftersom denna uppsats främst ska handla om ABL 
nämner jag inte de andra förslagen. Den intresserade läsaren kan dock finna alla förslag i SOU 2009:34 via 
regeringens hemsida. 
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och nyanställa. Det svenska regelverket kommer dessutom att bli konkurrenskraftigt jämfört med 

andra EU medlemsländer.177  

 

Utredningsgruppen har identifierat att det finns vissa risker med förslagen och att förenklingarna 

öppnar upp för oseriösa förfarande. De anser dock att de flesta av förslagen inte innebär större 

risker än vad dagens lagstiftning gör. Avskaffandet av bosättningskravet och utökade möjligheter 

för närstående och förvärvslån är två förenklingsförslag som ökar riskerna för oseriöst 

företagande och som även kan försvåra brottsutredningar. Utredningsgruppen anser dock att 

fördelarna med dessa förenklingar överväger nackdelarna.178  

 

6.2.1 Remissvar 

Samtliga remissinstanser som har fått yttra sig om delbetänkandet framför att de är positivt 

inställda till det regelförenklingsarbete som regeringen ägnar sig åt. Behovet av att minska 

bolagens administrativa börda tycks vara en fråga där det råder consensus. De konkreta förslag 

som presenteras i betänkandet ställer sig majoriteten av remissinstanserna i huvudsak positiva till. 

En återkommande kritik är dock att förslaget bör utredas ytterligare och att det finns brister i 

konsekvensanalysen.179  

 

De regelförenklingar som kritiserats mest är förslaget på att ta bort bosättningskravet samt 

utökandet av möjlighet till närståendelån och förvärv av egna aktier. Domstolsverket anför att 

dessa förändringar ökar risken för ekonomisk brottslighet samt ökar komplexiteten i 

brottsutredningar. Skiljelinjen mellan bolagets och ägarnas ekonomi blir vagare, vilket också 

leder till en försvårad skattemässig kontroll och komplicerade rättsprocesser.180 Det har också 

riktats kritik mot att förslagen i betänkandet inte har utretts med rätt helhetssyn. Regeringens 

förenklingsarbete är inte enbart fokuserat på ABL, det sker även förändringar på andra 

områden 181  . Med anledning av detta vill exempelvis Brottsförebyggande rådet, 

Revisorsnämnden och Ekobrottsmyndigheten m.fl. att helheten av samtliga regler som berör det 

                                                
177 SOU 2009:34 Förenklingar av aktiebolagslagen m.m. s 281- 285. 
178 SOU 2009:34 Förenklingar av aktiebolagslagen m.m. s 289. 
179 Sammanställning av remissyttrande om SOU 2009:34 s 4-18.  
180 Sammanställning av remissyttrande om SOU 2009:34 s 4-5. 
181 Bland annat inom redovisning och beskattning. 
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associationsrättsliga området ses över. Förenklingarna i betänkandet föreslås bli en del i en hel 

rad av andra regelsystem och för att kunna göra en adekvat konsekvensbedömning av förslaget 

måste betänkandet bedömas ur detta perspektiv.182  

 

Bolagsverket är en av remissinstanserna som skiljer sig något i sitt yttrande, de menar att det kan 

och borde göras ännu mer radikala förändringar. Bolagsverket efterlyser en bredare utredning 

med en mer genomgripande analys.183 Även Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) är 

inne på samma linje som Bolagsverket. De anser att betänkandet i realiteten inte är en förenkling 

utan snarare en återställning till tidigare regelnivåer. SRF betonar vikten av att 

regelförändringarna leder till att företagen upplever en märkbar förbättring i den dagliga 

administrationen. Utifrån detta synsätt menar SRF att de föreslagna förenklingarna inte har 

någon märkbar påverkan på bolagens administrativa börda. Flera av förslagen syftar till att 

förenkla bildandet av bolaget, något som bara görs en gång, samt är en process som har väl 

standardiserade rutiner och som inte borde innebära någon avsevärd administrativ börda i 

dagsläget. Att sänka informationskraven och göra vissa dokument dispositiva kommer att 

förenkla bolagens administrativa bördor ytterst lite. Samtidigt så kommer nya regler och rutiner 

att innebära kostnader och merarbete för både bolag och myndigheter. SRF är positiv till alla 

typer av förenklingar men varnar för att förslagen i SOU 2009:34 inte sänker bolagens 

administrationskostnader, utan att de omfördelas.184 Även Svenska kreditföreningen uttrycker en 

viss oro över förslagets effekter och anser att några av förslagen kommer att få motsatt effekt och 

leda till ökade administrationskostnader.185 

 

Svenska riskkapitalföreningen anför att förenklingar för bolag inte enbart kan uppnås genom 

regeländringar. Riskkapitalförening menar att en mer alarmerande fråga för aktiebolagens 

existens än lagens utformning är bolagens kapitalbehov. Speciellt nystartade och tillväxtbolag 

har svårt att finna finansiering, i synnerhet under den ekonomiska krisen. Riskkapitalföreningen 

                                                
182 Sammanställning av remissyttrande om SOU 2009:34 s 6-7. 
183 Sammanställning av remissyttrande om SOU 2009:34 s 10. 
184 Sammanställning av remissyttrande om SOU 2009:34 s 18. 
185 Sammanställning av remissyttrande om SOU 2009:34 s 17. 
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förespråkar att Sverige istället borde fokusera på att inrätta stimulansåtgärder för bolag och 

investerare.186  

 

6.2.2 Risker 

 Jag delar remissinstansernas uppfattning att det är eftersträvansvärt att minska bolagens 

administrationskostnader men, i likhet med vad ett par av remissyttrandena anfört anser jag att 

betänkandet saknar en adekvat konsekvensbedömning. Dessutom anser jag att förslaget måste 

ses i ett större perspektiv och i samverkan med övriga regler som berör bolagen. Alla typer av 

regeländringar innebär risker, det gamla uttrycket ”man vet vad man har men inte vad man får” 

gäller även lagstiftningsprocesser. I det sammanhang som diskuteras i denna uppsats består 

riskerna med regelförenklingarna i att aktiebolagsformen kan komma att användas och utnyttjas 

på icke avsedda eller önskvärda sätt. Regelförenklingar kan riskera två olika typer av oönskade 

förfarande, antingen kan brottsligheten ske inom verksamheten, i form av att vissa regler 

kringgås, eller kan aktiebolaget i sig utgöra verktyget för den brottsliga handlingen. Riskerna 

behöver dock inte endast var kopplade till brottsliga handlingar, även fullt lagliga förfarande kan 

få negativa effekter för bolagen och utgör därmed risker. 

 

Vid en bedömning av riskernas storlek och förslagens konsekvenser måste det tas hänsyn till de 

olika intressenter som ett aktiebolag har. Aktiebolagsformen är ämnad att utgöra en 

associationsform som ska underlätta samarbete mellan olika personer, fysiska som juridiska. 

Detta samarbete underlättas genom att det med bolagsformen följer ett regelpaket som styr 

bolagsmännens mellanhavande. För att skydda samtliga av bolagets ägare finns det flera regler 

som utgör ett så kallat minoritetsskydd.187 I min bedömning av regelförenklingarnas risker 

kommer jag dock inte att fokusera på minoritetsskyddet. De bolag som förenklingsarbetet är 

inriktat mot är de allra minsta bolagen med ett fåtal ägare. Även om det självklart kan finnas 

minoritetsägare i dessa bolag är det betydligt ovanligare. Dessutom kan reglerna om 

minoritetsskydd redan idag undanröjas av SAS-principen vilket innebär att det inte är denna typ 

av regler som förenklingsarbetet är inriktat på. 

                                                
186 Sammanställning av remissyttrande om SOU 2009:34 s 17. 
187 Se exempelvis 9 kap 9 § ABL om minoritetsrevisor, 18 kap 1 § ABL om vinstutdelning och 22 kap ABL om 
inlösning av minoritetsaktier. 
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En annan viktig intressent vars ställning tryggas på flera ställen i ABL är borgenärer. För att 

aktiebolagsformen ska fungera på det sätt som åsyftats är det ytterst viktigt att borgenärerna har 

förtroende för bolagsformen. ABL uppställer krav och spärrar för att garantera bolagsformens 

kreditvärdighet och pålitlighet. Jag har tidigare nämnt att borgenärsskyddet till viss del har 

förändrats.188 Utvecklingen inom affärsvärlden har visat att borgenärer i allt högre utsträckning 

skyddar sig själva, vilket talar för ett minskat behov av lagstadgat borgenärsskydd. Trots det 

kommer jag att fästa vikt vid borgenärsskyddet i min riskbedömning eftersom jag anser att 

bolagsformens pålitlighet är viktig för att skapa en fungerande marknad och för att förenkla 

bolagens vardag. Min uppfattning är att ett minskat, lagstadgat borgenärsskydd kommer att leda 

till minskade administrationskostnader. När mindre information behöver offentliggöras och 

formaliteter inte behöver genomföras minskar kostnaderna. Men problemet med borgenärernas 

trygghet kommer fortfarande att kvarstå och att borgenärerna skyddar sig själva innebär i 

praktiken att de, personligen, ställer krav på bolaget. De krav som bolaget inte behöver uppfylla 

enligt lagen måste bolaget således ändå uppfylla gentemot den specifike borgenären. Ett minskat 

borgenärsskydd innebär att bolaget måste bevisa sin kreditvärdighet gentemot varje enskild 

borgenär, istället för att beteckning AB verkar som en garant för att borgenären är skyddad av en 

lagstiftning. Jag anser därför att bolagens totala administrationskostnader kommer att öka om 

regelförenklingarna leder till ett minskat borgenärsskydd. 

 

Ytterligare ett riskområde som är viktigt att diskutera innan jag analyserar konsekvenserna av 

SOU 2009:34 är skatteområdet. Skatteplanering får anses vara en naturlig del i de flesta bolagens 

vardag, viss skatteplanering är laglig medans annan är olaglig. Skatteverket som ska driva in 

skatten är att betrakta som borgenär till bolaget och deras intresse beaktas således genom 

borgenärsskyddet. Skatteverkets roll som borgenär inträffar dock först när det finns en 

identifierad och publicerad inkomst som ska beskattas. Stora delar av skatteplaneringen handlar 

om att inkomster inte ska visas eller att de ska suddas ut genom andra transaktioner. I dessa 

situationer uppstår det ingen skuld och Skatteverket blir aldrig borgenär, vilket innebär att 

borgenärsskydd inte är tillräckligt för att försäkra att bolagen betalar den skatt de bör enligt lag. 

Effekterna av skatteundandragande är att konkurrens på marknaden påverkas och bolag som gör 
                                                
188 Se stycke 3.3 Kravet på aktiekapital sänks. 
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rätt för sig kan inte konkurrera på samma villkor som de som kringgår systemet. Jag anser därför 

att det är mycket viktigt att vid en riskbedömning av regelförenklingar diskutera i vilken mån en 

minskad kontroll över bolagen kan leda till en försämrad konkurrens. Sänkta 

administrationskostnader i all ära, men om effekterna leder till ett ökat skattefuskande kommer 

bolagens situation inte att förbättras trots minskade kostnader.  

 

6.2.2.1 Förenklat bolagsbildande 

Flertalet av betänkandets förslag syftar till att förenkla bolagets bildande. Förenklingarna består 

bland annat av att det endast ska behöva skickas in information om bolagets firma, säte och 

verksamhet. Vidare behövs endast styrelsesuppleant om det bara finns en styrelseledamot och 

mandattiden för dessa personer kan vara obestämd. Det behöver inte heller skickas in 

instruktioner om arbetsordning och ansvar och det ska vara möjligt att genomföra så kallad 

skrivbordsstämma. Det som eftersträvas med förslagen är att det inte ska vara varken 

skrämmande eller omständligt att starta ett aktiebolag. Vissa av förenklingarna berör inte enbart 

bolagsbildningen utan påverkar även befintliga bolag jag har dock valt att ta upp dem under 

denna rubrik eftersom jag anser att de trots allt är en viktig del i att förenkla bolagsbildandet. 

Fördelarna med att förenkla startandet av ett bolag är att fler vågar. Undersökningar visar på att 

tillväxtpotentialen i Sverige är mycket god vad det gäller idéer och entreprenörskap men det som 

stoppar många från att göra verklighet av sina idéer är bristande kunskap och självförtroende. 189 

Min uppfattning är därför att ju fler regler och paragrafer som måste gås igenom desto 

avlägsnare blir personens dröm om ett eget aktiebolag. Det kan tyckas att flera av de regler som 

föreslås slopas i SOU 2009:34 inte torde utgöra särskilt stora hinder i praktiken. Jag anser dock 

att vare sig reglerna är svåra eller ej är det tillräckligt att de existerar för att de ska ha en negativ 

påverkan. Alla regler har inte en negativ påverkan men reglerna i ABL anser jag många gånger 

hämmar ett företagande, på grund av lagens många paragrafer och stora omfång. Att skapa en 

mer flexibel lagstiftning med dispositiva regler, i synnerhet vad det gäller bolagsbildandet, är 

därför att föredra enligt mig. 

 

                                                
189 Se GEM rapporten, 2012 Global Report, hämtad på gemconsortium.org/docs/download/2645 
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Nackdelarna med att förenkla bolagsbildningsreglerna är att det kan öka incitamentet att använda 

bolagsformen som ett verktyg för icke önskvärda affärstransaktioner. Att packa tillgångar i bolag 

för att undvika en vinstmarginalbeskattning är ett fenomen som växt fram under senare år.190 

Förslagen att göra det enklare att starta ett aktiebolag i kombination med att kapitalkravet har 

sänkts och att ett förenklat upplösningsförfarande föreslås torde innebära att bolagsformen 

lämpar sig ypperligt för att paketera och avyttra tillgångar. Jag tror inte att ett förenklat bildande 

av aktiebolag kommer innebära att bolagsformen omgående kommer att börja utnyttjas för 

tillgångspaketering. Jag tror dock att det finns risk för att tillgångspaketering på sikt kommer att 

bli allt vanligare och ske i större utsträckning om inte de skattemässiga reglerna som möjliggör 

paketeringen skärps. För att kunna bedöma riskerna är det viktigt att beakta flera olika faktorer. 

Den ökande globaliseringen i kombination med Sveriges förmånliga ränteregler191 är en faktor 

som det borde tas hänsyn till här. I Sverige medges det avdrag för räntekostnader, något som 

balanseras genom att ränteintäkter beskattas. I andra länder som exempelvis Luxemburg, 

Holland och Belgien beskattas ränteintäkter inte alls eller mycket lågt. Denna asymmetri har lett 

till ett skatteplaneringsförfarande som kallas för räntesnurror. En räntesnurra innebär att bolag i 

en koncern lånar pengar av varandra för att genomföra förvärv. Den skattemässiga effekten av en 

räntesnurra är att ett svenskregistrerat bolag lånar pengar av ett moder, syster eller dotterbolag 

som är beläget i ett annat land. Det koncerninterna lånet ger det svenska bolaget rätt att göra 

avdrag för sina räntekostnader samtidigt som bolaget som erhåller räntan har placerats i ett land 

där ränteintäkter är lågt beskattade.192 

 

Räntesnurror innebar att Sverige gick miste om miljontalskronor i skatteintäkter och förfarandet 

blev delvis olagligt i samband med att det infördes ränteavdragsbegränsningsregler193  2009.194 

Trots att det infördes ränteavdragsbegränsningsregler finns det fortfarande möjlighet att uppnå 

skattemässiga fördelar genom räntesnurror. Möjligheten att erhålla dessa räntefördelar är en 
                                                
190 Företrädesvis har det varit fastigheter som har packats i handelsbolag och sedan har affärstransaktionen varit att 
handelsbolaget som äger fastigheten, avyttras. Det är reglerna i 23 kap IL om skattefria underprisöverlåtelser i 
kombination med reglerna i 25 a kap IL om skattebefrielse för kapitalvinster på näringsbetingade andelar som 
skapar möjligheten för skatteplanering. Istället för att avyttra en tillgång direkt och bli beskattad för vinsten kan 
tillgången placeras i ett bolag genom en skattebefriad underprisöverlåtelse. Sedan avyttras andelarna i bolaget 
istället och denna kapitalintäkt blir skattebefriad eftersom det är näringsbetingade andelar som avyttrats.  
191 Se 16 kap 1 § Inkomstskattelag (1999:1229). 
192 Skatteverkets promemoria, Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder. 
193 Se 24 kap. 10 a – e § IL.  
194 Prop. 2008/09:65, Sänkt bolagsskatt och vissa andra åtgärder för företag, s 30. 
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faktor som bör beaktas i riskbedömningen av förslaget. Tillgångspaketering innebär en 

skattemässig fördel för säljaren, eftersom denna kan undvika vinstmarginalbeskattning. 

Räntesnurror innebär en skattemässig fördel för köparen som genom koncerninterna lån kan 

erhåll avdrag för förvärvskostnader. Att sedan förenkla förfarandet för att både bilda och upplösa 

aktiebolag är ytterligare att incitament för att vanliga affärstransaktioner av tillgångar istället sker 

som aktieöverlåtelser.  

 

För att bedöma huruvida det är en god idé att förenkla bolagsbildningen måste fördelarna och 

nackdelarna vägas mot varandra. Utredningarna visar på att många vill starta bolag men känner 

att de inte kan. En förenkling av lagen skulle kanske leda till att fler entreprenörer tog mod till 

sig och faktiskt starta ett aktiebolag. Att endast förändra lagen torde dock inte vara tillräckligt. 

För att reglerna ska få den effekt som åsyftas är det av yttersta vikt att information och hjälp 

tillhandahålls av myndigheterna. SRF menade att bildningsförfarandet redan idag är enkelt och 

standardiserat och att det inte fanns något direkt behov av förenkling. Jag delar till viss del deras 

uppfattning, men samtidigt kan man inte blunda för det faktum att det finns en osäkerhet och 

okunskap hos folk som vill starta bolag. Detta problem kanske går att lösa utan regelförändringar, 

med mer och bättre information torde problemet undanröjas lika effektivt som med 

regeländringar. Min personliga uppfattning är dock att dagens lagstiftning innehåller flera krav 

på informationsutgivning som är onödigt betungande, samtidigt som de inte utgör något speciellt 

skydd för vare sig borgenärer, investerare eller ägare. Reglerna kring vad som måste tas upp i 

bolagsordningen är främst till för att skydda bolagets ägare och för de allra minst bolagen med en 

eller två ägare, som de flesta bolag har i början, finns det inget större behov av att reglera dessa 

frågor. Även reglerna kring hur bolaget ska styras med ledamöter, mandattider, suppleanter, 

bolagsstämma etc. är till för att skydda bolagets ägare. Regler som enbart syftar till att skydda 

bolagets ägare kan vanligtvis undanröjas med SAS-principen. Därför anser jag att det inte borde 

vara särskilt ögonbrynshöjande att även frågorna kring bolagsordningen och styrelsen kan 

regleras av ägarna själva.  

 

Jag tror inte att betänkandets förslag på en förenklad bolagsbildning kommer att sänka 

administrationskostnaderna avsevärt, men som jag framfört ovan anser jag att enklare regler 

kommer att leda till att fler vågar starta bolag.  
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Nackdelarna med regelförenklingar av bolagsbildandet är att bolagsformen kan bli attraktiv som 

ett verktyg för icke önskvärda affärstransaktioner. Likt många av remissinstanserna anser även 

jag att det är av vikt att förslagen bedöms i sin helhet. Att ett förenklat bolagsbildande leder till 

ökade risker för oönskade verksamheter är ett faktum dock anser jag att fördelarna med att fler 

vågar och vill starta bolag väger tyngre än nackdelarna. Dessutom kan nackdelarna med förslaget 

begränsas genom andra regler.  

 

6.2.2.2 Ett förenklat upplösningsförfarande 

Det finns fördelar med att införa ett förenklat upplösningsförfarande och jag förstår varför 

utredningsgruppen har tagit fram förslaget. En frivillig likvidation genomförd i enlighet med 

dagens lagstiftning är en omständlig och kostsam process.195 Ett förenklat upplösningsförfarande 

skulle därför sänka bolagens administrationskostnader betydligt mer än vad en förenkling av 

reglerna som rör bildandet av bolag skulle göra. Trots det är jag negativt inställd till förslaget. 

Upplösningsförfarande torde inte vara något som bolagsägare tänker på under tiden bolaget är i 

drift. Det är först när bolaget ska upphöra som dessa regler blir aktuella, således är jag av 

uppfattningen att ett förenklat upplösningsförfarande inte kommer att leda till vare sig fler bolag 

eller en förenklad vardag för existerande bolag. Om det skulle vara så att upplösningsförfarandet 

är ett faktum som påverkar en persons vilja att starta ett bolag vill jag påstå att den verksamheten 

oftast inte är önskvärd. Det finns självklart verksamheter som inte har för syfte att missbruka 

systemet men där upplösningsförfarandet ändå är en viktig faktor redan vid uppstartandet. Det 

kan exempelvis tänkas att projekt genomförs i form av aktiebolag för att sedan upplösa bolaget 

när projektet är över. För denna typ av verksamhet är upplösningsförfarandet en viktig faktor. 

Jag anser dock att aktiebolagsformen inte är åsyftad för projekt utan är istället ämnad för att 

bedriva verksamhet i ett långsiktigt och varaktigt perspektiv. Att aktiebolagsformen även 

används för projekt, tillgångsavyttring etc. är inget som jag anser borde olagliggöras men lagen 

borde inte heller anpassas efter dessa behov.  

 

                                                
195 Reglerna om frivillig likvidation finns i kapitel 25 ABL. 
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Fördelarna med ett förenklat upplösningsförfarande är att administrationskostnaderna minskar, 

ett mål som regeringen strävar efter. Jag anser dock att nackdelarna med förslaget är större än 

fördelarna eftersom det skapar incitament till att bolagsformen utnyttjas på sätt som inte är 

åsyftat. Aktiebolag är juridiska personer och har en rättshandlingsförmåga, vilket gör att 

verksamheten har en självständighet och är inte direkt knuten till ägarna. Denna självständighet 

är skapad för att verksamheten ska vara mer eller mindre bestående oavsett om ägarna väljer att 

sälja bolaget eller ej. Fördelen med att bedriva verksamhet genom en juridisk person är att det 

personliga ansvaret begränsas och vid oegentligheter är det bolaget som bär det största ansvaret. 

För att investerare och borgenärer ska känna sig trygga med att ha ett aktiebolag, istället för en 

fysisk person, som sin motpart anser jag att det är viktigt att aktiebolag inte kan upplösas och 

sluta att existera i en handvändning.  

 

När ett enkelt bolag196 upphör att existera kan intressenter fortfarande rikta anspråk mot de 

fysiska personerna och hålla dem personligt ansvarig. Denna möjlighet finns inte på samma sätt 

när det gäller juridiska personer. Skadeståndsanspråk 197  kan riktas mot bolagets styrande 

personer men utestående fordringar kan inte krävas av dessa personer och borgenärerna står utan 

skydd om bolaget upphör. Inom bolagsrätten finns det ett fenomen som heter ansvarsgenombrott 

som kan undanröja principen, att bolagets ägare är utan personligt betalningsansvar. Detta 

fenomen är dock ytterst ovanligt och har endast inträffat ett fåtal gånger i svensk rätt.198 

Rättstillämparen är väldigt återhållsam med ansvarsgenombrott eftersom att det undanröjer 

aktiebolagets grundprincip. Det finns dock, rent juridiskt sett, en möjlighet för borgenärer att 

yrka på ansvarsgenombrott om ett aktiebolag upplösts och således återstår det ett visst 

borgenärsskydd även om bolaget upplösts. Borgenärsskyddet kommer dock, enligt mig, att vara 

mycket svagt och effekterna av borgenärernas oro kommer ändå att påverka marknaden, genom 

minskade krediter och ökade krav på säkerheter. 

 

 

                                                
196 Enkla bolag är inte juridiska personer. Reglerna om enkla bolag återfinns i lag (1980:1102) om handelsbolag och 
enkla bolag. 
197 Se 29 kap ABL. 
198 NJA 1947 s. 647, NJA 1975 s. 45 och NJA 1992 s.375. 
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Trots att administrationskostnaderna för bolag som väljer att träda i likvidation kommer minska 

tror jag inte att det kommer bli en skillnad i företagens vardag eller att det kommer startas fler 

nya bolag. Upplösningen är det sista i ett bolags liv och har således ingen påverkan på vad som 

sker i det vardagliga arbetet fram till den stunden. Förslaget i sig anser jag inte utgör någon 

alarmerande risk men i kombination med övriga regelförändringar i betänkandet anser jag att 

upplösningsförslaget bidrar till en ökad risk för missbruk och till ett försämrat borgenärsskydd. 

Därför menar jag att fördelarna med upplösningsförfarandet är för små för att kunna rättfärdiga 

riskökningen. 

 

6.2.2.1 Slopa bosättningskravet 

Förslaget att ta bort bosättningskravet har blivit kritiserat av flera remissinstanser. Den främsta 

risken med denna förenkling är att domar mot personer i bolaget inte erkänns i landet de är 

bosatta och således blir verkningslösa. Dagens lagstiftning kräver att ett flertal personer199 aktiva 

i bolaget är bosatta inom EES. Det finns en överenskommelse om att samtliga länder som ingår i 

EES skall erkänna varandras domar.200 Detta avtal har Sverige inte med alla länder och skulle 

bosättningskravet skippas finns det risk för att bolagsmän kan begå brottsliga handlingar201 utan 

att straffas. Hur stor och allvarlig är då denna risk? Att en bolagsman begår en brottslig handling 

utan att straffas är inte ett stort problem om det sker enstaka gånger. Det jag är rädd för är att det 

kan sättas i system och att den svenska aktiebolagsformen blir ett verktyg för att kringgå lagen. 

Jag tror inte att ett slopat bosättningskrav kommer revolutionera aktiebolagsrätten på ett negativt 

sätt och jag har svårt att se att bolagsformen skulle missbrukas i någon större utsträckning. Det 

skall dock uppmärksammas att aktiebolagets utveckling och gällande lagstiftning har gått mot att 

bolagets drift i allt högre grad är styrelsens och VD:s ansvar. Det innebär att det i den gällande 

lagstiftningen också finns ett utökat skadeståndsansvar för dessa personer202. Beslutas det att 

bosättningskravet ska slopas är det en nödvändighet att skadeståndsreglerna i ABL ses över. Det 

skulle exempelvis kunna införas ett solidariskt ansvar för styrelseledamöterna. Även om det inte 

                                                
199 Stiftare, VD, särskild firmatecknare, halva antalet styrelseledamöter och delgivningsmottagare ska enligt ABL, 
om inte undantag medgivits, vara bosatta inom ESS. 
200 Bryssel I förordningen. 
201 Med brottsliga handlingar syftar jag till de handlingar som kan leda till skadestånd enligt 29 kap ABL. Stiftare, 
styrelse eller VD kan bli skadeståndsskyldiga om de med uppsåt eller oaktsamhet vållar bolaget, aktieägare eller 
annan skada genom överträdelse av ABL, tillämplig lag om redovisning eller bolagsordningen. 
202 Se 29 kap, ABL. 



 56 

leder till att rätt person blir straffad skapas det en trygghet för bolagets intressenter om de vet att 

de kan erhålla skadestånd om en brottslig handling utförts. Därmed skapas det förtroende för 

bolagsformen. 

 

Fördelarna med förslaget är att den svenska aktiebolagsformen blir mer internationell och 

välkomnar i högre grad en global affärsverksamhet. Det är dock redan i dagsläget möjligt att 

ansöka om dispens för bolagsmän som är bosatta utanför EES och jag är därför tveksam till om 

skillnaderna kommer att bli stora. Att ansöka om dispens är en enkel och standardiserad process, 

trots det är det självklart att ett slopat bosättningskrav innebär både en förenkling och minskade 

kostnader. Nackdelarna med förslaget är som jag nämnt ovan att domar inte nödvändigtvis 

kommer att erkännas och konsekvenserna blir att de skapas ett incitament till att kringgå ABL:s 

regler. Det skulle även kunna tänkas att bolag som i grunden drivs av personer inom EES börjar 

använda sig av så kallade målvakter. Personer bosatta utanför EES blir på pappret bolagets 

styrelseledamöter och VD och om ett skadeståndsansvar skulle uppstå riktas det mot dessa 

målvakter som inte kan straffas istället för mot de personer som verkligen ligger bakom det 

orättfärdiga handlandet. 

 

Vid en avvägning mellan bosättningsförslagets fördelar och nackdelar anser jag att nackdelarna 

väger tyngst.  Fördelarna är enligt mig få, och jag tror inte att ett slopat bosättningskrav vare sig 

kommer öka eller förbättra det svenska företagandet avsevärt. Riskerna anser jag inte är 

alarmerande, att det finns möjlighet att utnyttja systemet behöver inte innebära att det kommer 

utnyttjas. Den största risken är om fuskandet sätts i system och bolag anlitar målvakter för att 

undgå skadeståndsansvar. Dagens dispensansökningar undanröjer risken med målvakter eftersom 

det i samband med ansökan måste motiveras varför det valts en bolagsman bosatt utanför EES. 

Skulle bosättningskravet undanröjas anser jag att skadeståndsreglerna i ABL bör ses över och 

anpassas så att även andra än styrelseledamöter och VD kan bli skadeståndsansvariga i fall dessa 

är bosatta utanför ESS. 
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6.2.2.4 Utökade möjligheter att förvärva egna aktier och ge närstående- och förvärvslån  

Utökade möjligheter att förvärva egna aktier samt ge närstående- och förvärvslån har varit de två 

förslag som mött störst kritik.203 Skälet till att reglerna finns i ABL är för att de ska utgöra ett 

borgenärsskydd och motverka att bolagets tillgångar plundras. Den huvudsakliga idén bakom 

förslaget att lätta upp förbudsreglerna är att göra generationsskiften och ägarbyten lättare. 

Undersökningar har visat att generationsskifte och ägarbyte är komplicerade eftersom den nya 

ägaren ofta har svårt att finna finansiering.204 Även jag anser att finansieringsproblemet är en 

fråga som borde ses över, frågan är dock om detta är rätt sätt?  

 

I betänkandet framgår att utredningsgruppen inte vill upphäva förbudet, de vill endast lätta upp 

det. Kritiken mot förslaget är att borgenärsskyddet försämras och på sikt minskar då också 

förtroendet för bolagsformen.205 Enligt betänkandet skall möjligheten att förvärva egna aktier 

och att ge närstående- eller förvärvslån ske i enlighet med de regler om värdeöverföringar som 

finns i 17 kap ABL. 17 kap ABL anger hur värdeöverföringar får ske från bolaget samt vilka 

spärregler som det måste tas hänsyn till. Reglerna i detta kapitel är borgenärsskyddsregler och 

även om betänkandets förslag skulle införas kommer reglerna i 17 kap fortfarande att gälla. 

Således är risken med ett försämrat borgenärsskydd begränsad. 

 

Trots att spärreglerna i 17 kap fortfarande ska gälla är jag tveksam till förslaget. Jag anser att 

förenklingarna i fösta hand ska fokusera på att ta bort administrativa hinder och överdriven 

byråkrati. Jag anser inte att förenklingarna ska minska borgenärsskyddet och oavsett om 

förslaget enbart kommer leda till att skyddet minskas marginellt anser jag att det är olämpligt. 

Sänkningen av aktiekapitalet som skedde 2010 var en regeländring som minskade 

borgenärsskyddet. I samband med sänkningen diskuterades borgenärsskyddet, det konstaterades 

då att borgenärer i en allt högre utsträckning skyddade sig själva genom att bland annat se till 

bolagens kassaflöde och kräva egna säkerheter.206 Jag tror att de flesta borgenärer idag är 

försiktiga och noggranna med att ha säkerhet för sina krediter. Dock kan inte alla borgenärer 

skydda sig själva. Skatteverket är oftast en av bolagens största borgenärer och myndigheter 

                                                
203 Sammanställning av remissyttrande om SOU 2009:34. 
204 SOU 2009:34 Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. s 231-252. 
205 Sammanställning av remissyttrande om SOU 2009:34 s 55-68. 
206 Se rubrik 3.3 Kravet på aktiekapital sänks. 
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saknar möjlighet att skydda sina fordringar på samma sätt som andra borgenärer. Ytterligare en 

negativ aspekt med att minska det lagstadgade borgenärsskyddet är att aktiebolagets 

grundprincip urholkas. Att bolagets ägare skall behöva ställa personliga säkerheter ligger inte i 

linje med att aktiebolaget ska vara en bolagsform utan personligt betalningsansvar. Som jag har 

anfört tidigare207 är min uppfattning dessutom att administrationskostnaderna på sikt kommer att 

öka, istället för att minska, om borgenärsskyddet försämras.  

 

Jag anser att det är bra att möjligheterna att underlätta ägarbyten och generationsväxlingar ses 

över men anser inte att fördelarna med förslaget överväger nackdelarna. Regelförenklingarnas 

syfte är att underlätta bolagens vardag och öka tillväxten, något jag inte tror kommer ske om 

förenklingarna försämrar borgenärernas ställning. För att bolagen och marknaden ska fungera på 

ett effektivt sätt, anser jag att det är ytterst viktigt att aktiebolaget är en pålitlig och 

förtroendeingivande bolagsform som är kreditvärdig.  

 

6.3 Lagrådsremiss 

Utredningen som resulterade i betänkandet SOU 2009:34 var tänkt att ligga till grund för 

lagändring av ABL. Regeringen lät det dock dröja några år innan de började behandla förslaget 

och först i december förra året (2013) publicerades en lagrådsremiss. Det är tydligt att förslagen i 

remissen är baserade på SOU 2099:34, dock är remissen mer återhållsam och förslagen är 

mindre drastiska.  

 

 Remissens första förslag är att ta bort kravet på att styrelsen ska fastställa en skriftlig 

arbetsordning och skriftliga instruktioner om arbetsfördelningen. Regeringen konstaterar att 

dessa regler skapar en onödig kostnad utan att ge något väsentligt skydd för varken bolaget eller 

dess intressenter. Tanken bakom reglerna var att de skulle hjälpa till att skapa struktur och 

arbetsordning samt underlätta bedömningen av enskilda styrelseledamöters ansvar. Tiden har 

dock visat att lagen inte fyller sitt syfte. De flesta skriftliga instruktioner som skickas in idag är 

kortfattade, innehållslösa och intetsägande. Vidare anför regeringen att det så vitt de vet aldrig 

                                                
207 Se rubrik 6.2.2 Risker. 
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fästs vikt vid en arbetsordning i samband med utredningar och ekonomisk brottslighet eller 

skadeståndsansvar.208 

 

Bosättningskravet för vissa bolagsmän har setts över även i remissen och förslås slopas för 

stiftare och likvidatorer. Regeringen anser att ett slopat bosättningskrav ökar risken för missbruk 

av bolagsformen och ekonomisk brottslighet. Det är av denna anledning som regeringen inte vill 

att bosättningskravet ska slopas helt, åtminstone inte på nuvarande stadium. De anser dock att 

kraven på ett slopat bosättningskrav för stiftare och likvidator inte kommer att leda till några 

beaktansvärda negativa konsekvenser. 209  Vidare föreslår regeringen att dispens från 

bosättningskravet ska bli lättare att både söka och erhålla. Enligt förslaget skall dispens medges 

om det inte finns särskilda skäl.210 Dispensbeslutet ska kunna överklagas inom två månader och 

överprövningen ska skötas av den allmänna förvaltningsdomstolen och inte regeringen, som i 

dagsläget.211 

 

I gällande lagstiftning kan aktiekapitalet minskas med eller utan indragning av aktier. Ett 

minskningsbeslut måste innehålla flera uppgifter och är en tämligen omständlig process. Därför 

föreslår regeringen förenklingar när bolag väljer att minska aktiekapitalet utan indragning av 

aktier. Det ska även bli möjligt att ansöka om tillstånd att verkställa beslutet samtidigt som 

beslutet om minskningen av aktiekapitalet anmäls för registrering i aktiebolagsregistret.212  

 

Lagrådsremissen föreslår inte några ytterligare förenklingar av bolagsbildningsprocessen och de 

anser inte heller att det är aktuellt att avskaffa det pappersbaserade systemet med aktiebrev.  

Däremot föreslås det att stämmoprotokoll inte behöver justeras av justeringsman i de fall 

ordförande eller protokollföraren ensam eller tillsammans företräder samtliga aktier i bolaget. 

Kravet i kupongskattelagen på att ett bolag ska sända beslut om vinstutdelning till Bolagsverket 

föreslås upphävas. Avslutningsvis föreslås också att kravet i ÅRL på att stora aktiebolag ska 

                                                
208 Lagrådsremiss, Förenklingar i aktiebolagslagen, s 56 -57.  
209 Lagrådsremiss, Förenklingar i aktiebolagslagen, s 58 -60. 
210 Lagrådsremiss, Förenklingar i aktiebolagslagen, s 60. 
211 Lagrådsremiss, Förenklingar i aktiebolagslagen, s 63. 
212 Lagrådsremiss, Förenklingar i aktiebolagslagen, s 69-71. 
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upprätta en finansieringsanalys i årsredovisningen ska ersättas av att det istället ska upprättas en 

kassaflödesanalys. 213 

  

6.3.1 Risker 

Förslagen i remissen är mer restriktiva och innebär mindre förändringar än de förenklingsförslag 

som publicerades i betänkandet. Således skapar remissen inte heller lika stora risker för missbruk 

och oegentligheter. Förslaget har även remissbehandlats och ingen av remissinstanserna utryckte 

någon större oro över förenklingsförslagens effekter. 

 

Trots att lagrådsremissens förslag är mer återhållsamma bidrar de ändå i någon form till en 

riskökning och jag kommer nedan att analysera respektive förslags eventuella risk. Den 

intressent som jag anser ABL i allra möjligaste mån bör skydda är borgenären men jag anser 

också att det är viktigt att bolagsformen i sig inte missbrukas på ett sätt som kan skada 

konkurrensen på marknaden.  

 
6.3.1.1 skriftliga instruktioner om arbetsordning och arbetsfördelning 

Att slopa kravet på att inge en skriftlig arbetsordning och instruktioner om arbetsfördelningen i 

privata aktiebolag anser jag är en bra förändring som endast innebär en marginell riskökning.214 I 

remissen konstateras det att reglerna kring arbetsordning har spelat ut sin rätt och att lagen inte 

längre uppfyller ett viktigt mål. Det huvudsakliga syftet bakom den gällande lagstiftningen var 

att skriftliga instruktioner skulle underlätta en bedömning av vem som kunde hållas ansvarig för 

det fall att bolaget skulle göra sig skyldig till brott. Det har dock visat sig att dokumenten inte har 

kommit att användas för detta ändamål.215 Jag anser därför att det inte finns några alarmerande 

risker med att upphäva dessa regler. Det är enligt mig denna typ av onödiga, byråkratiska regler 

som innebär kostnader och tidsåtgång utan att nämnvärt skydda vare sig bolaget eller dess 

intressenter, som regelförenklingsarbetet bör vara fokuserat på.   

 

                                                
213 Lagrådsremiss, Förenklingar i aktiebolagslagen, s 82-86. 
214 Detta förslag fanns även med i SOU 2009:34. Under rubriken 6.2.2.1 Förenklat bolagsbildade analyserar jag 
förenklingen på ett mer översiktligt plan och i ett samband med övriga förenklingar. 
215 Lagrådsremiss, Förenklingar av aktiebolagslagen s 56-57. 
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När det inte behöver delges information om vem i styrelsen som har vilket ansvar blir det svårare 

att utreda vem som är skadeståndsskyldig. Dokumenten har inte tidigare fått någon betydelse vid 

utredning om ekobrott och skadeståndsansvar. Jag anser dock att det inte utesluter att reglerna 

kan ha en viss avskräckande effekt och preventiv funktion. När det tydligt är deklarerat vem som 

är ansvarig för vad torde styrelseledamöter vara mer eftertänksamma och noggranna i sitt arbete. 

Jag har tidigare, i diskussionen om ett slopat bosättningskrav, anfört att det kan vara nödvändigt 

för lagstiftaren att se över ABL:s regler om skadestånd. Skulle förslaget i remissen införas finns 

det ytterligare skäl att se över skadeståndsreglerna. För att lagstiftningen ska vara effektiv krävs 

det att reglerna ska kunna leda till repressalier vid överträdelse. Skadeståndsreglerna i ABL 

stipulerar att en styrelseledamot eller VD kan bli ansvarig när denne i samband med sitt uppdrag 

genom uppsåt eller oaktsamhet skadar bolaget, aktieägare eller någon annan. Uppsåtliga 

handlingar är sällan problematiska att bevisa, men brott som skett på grund av styrelseledamots 

oaktsamhet kan bli betydligt svårare att bevisa när det saknas offentlig information om vem som 

ska sköta vad.  

 

Jag anser att regelförenklingen är positiv och eftersom riskökningen inte direkt är kopplad till 

vare sig borgenärsskyddet eller missbruk av bolagsform menar jag att det är en risk som är 

försvarbar. Det finns också möjligheter att genom en förändring av skadeståndsreglerna i ABL216 

helt undanröja risken. Ovan har jag konstaterat att den största risken med regelförenklingen är 

svårigheten att hålla en styrelseledamot ansvarig för skada som skett på grund av oaktsamhet. 

Problemet ligger i bevissvårigheten av vem som varit oaktsam när det inte framgår vem som 

borde ha agerat. Jag anser dock att samtliga i styrelsen borde kunna hållas ansvariga vid 

oaktsamhet. Om ingen i styrelsen uttalat har tagit på sig ansvaret för ett visst område anser jag att 

samtliga gör sig skyldiga till oaktsamhet, genom att inte delegera och klargöra vem som har 

ansvar för uppgiften. Således förespråkar jag att lagen ska möjliggöra för en typ av solidariskt 

ansvar vid skada på grund av oaktsamhet. Skulle en sådan möjlighet införas anser jag att 

regelförenklingen kan utföras utan att det sker någon riskökning.  

 

 

                                                
216 Se 29 Kap ABL. 
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6.3.1.2 Bosättningskrav och dispens 

Att slopa bosättningskravet för stiftare och likvidator samt öka möjligheterna att erhålla dispens 

från övriga bosättningskrav anser jag är ett bättre förslag än det som presenterades i betänkandet. 

Riskerna med att helt slopa bosättningskravet är, som jag nämnt tidigare att reglerna på ett 

systematiskt sätt kan missbrukas.217 Av remissen framgår det att regeringen är medveten om 

riskerna med ett slopat bosättningskrav men de anser trots det att stiftare och likvidatorer kan 

undantas från bosättningskravet.  

 

Stiftare har ett begränsat ansvar som enbart gäller under bolagets bildande, det är således svårt att 

se hur stiftares position ska kunna utnyttjas systematiskt på ett sätt som kan gynna bolaget. En 

likvidator utses av domstol eller av Bolagsverket och det är dessa instanser som har att bedöma 

huruvida en likvidator är lämplig för uppdraget eller ej.218 I bedömningen av likvidatorns 

lämplighet prövas bland annat dennes bosättning.219 Således beaktas bosättningskravet oavsett 

om det är lagstiftat eller ej. Att upphäva det lagstiftade bosättningskravet för stiftare och 

likvidator anser jag därför inte utgör någon nämnvärd riskökning. 

 

En kompromiss av förslaget i betänkandet är att lagrådsremissen föreslår att det ska bli lättare att 

erhålla dispens från bosättningskravet. Jag anser att detta förslag är en god idé och att riskerna är 

så pass små att det kan rättfärdigas av fördelarna. Ett av regeringens mål med förenklingsarbetet 

är att den svenska aktiebolagsformen ska vara konkurrenskraftig med övriga länder. Sverige vill 

locka entreprenörer från olika länder till att starta bolag här och för att vara konkurrenskraftiga är 

det väsentligt att lagstiftningen inte uppställer krav som omöjliggör företagande för personer 

bosatta utanför EES.  

 

6.3.1.3 Minskning av aktiekapitalet 

Regeringen vill förenkla reglerna kring minskningen av aktiekapitalet när det sker utan 

indragning av aktier. ABL reglerar minskning av aktiekapital i 20 kap. Lagen stipulerar flera 

                                                
217 Läs mer under rubrik 6.2.2.1 Slopa bosättningskravet. 
218 Se 25 kap 28 § ABL.  
219 Lagrådsremiss, Förenklingar i aktiebolagslagen, s 60. 
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krav på hur minskningsförslaget skall upprättas och vilken information det ska innehålla.220 

Enligt regeringen är informationen i minskningsförslaget endast av relevans när minskningen ska 

ske genom indragning av egna aktier. Det finns således utrymme för denna förenkling eftersom 

förslaget gäller minskning som sker utan indragning av egna aktier. Jag är positiv till förslaget 

och anser att det inte kommer innebära någon riskökning eftersom den gällande lagstiftningen 

inte utgör ett skydd. Reglerna leder endast till att det tar längre tid och är mer omständligt att 

upprätta ett minskningsförslag. Även om en minskning av bolagets aktiekapital kan leda till ett 

minskat borgenärsskydd är förslaget i lagrådsremissen inte en risk för borgenärsskyddet eftersom 

det inte rör beslutet i frågan. Förslaget berör endast upprättandet av minskningsförslaget. 

 

Reglerna kring vad minskningsförslaget ska innehålla är i första hand till för att skydda bolagets 

ägare. Det är till för att garantera att ägarna erhåller tillräcklig information för att fatta beslut i 

frågan. Det är fortfarande Bolagsverket som måste ge tillstånd innan en minskning kan 

genomföras. Det finns en liten risk att det kan bli svårare för Bolagsverket att fatta beslut när 

bolagen inte behöver skicka in ett lika utförligt förslag. Jag anser dock att den risken är minimal.  

 

Det föreslås även att det ska vara möjligt att ansöka om tillstånd att verkställa beslutet samtidigt 

som beslutet om minskningen anmäls för registrering. Även denna regelförenkling är jag positiv 

till. Att det i dagens läge inte är möjligt att göra dessa två förfarande samtidigt anser jag är bevis 

på att aktiebolagslagen, på sina ställen, medför en onödig byråkrati. 

  

6.3.1.4 Övriga förslag 

 Förslagen att stämmoprotokoll inte behöver justeras i vissa fall och att en kopia av 

vinsutdelningsbeslutet inte ska behöva sändas till Bolagsverket är jag positiv till. Justering av 

stämmoprotokoll är en regel som är till för att skydda aktieägarna och även om aktieägarnas 

intresse är skyddsvärda innebär förslaget inte någon riskökning, enligt mig. Aktieägarnas intresse 

bör skyddas av lagstiftningen, men behovet av det lagstadgade skyddet minskar ju färre 

aktieägare det finns. Således anser jag att det är bra att lagstiftaren undanröjer detta krav för de 

allra minsta bolagen.  

                                                
220 Se 20 kap 7§ - 13 § ABL. 
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Att sända en kopia på beslut om vinstutdelning till Bolagsverket anser jag är en onödig reglering, 

som utan risk kan undanröjas. Precis som det framgår i lagrådsremissen kan myndigheterna om 

de behöver tillgång till informationen om vinstutdelning administrera detta informationsutbyte på 

egen hand. Dagens lagstiftning utgör en onödig administrationskostnad och jag anser därför att 

förslaget ligger i linje med regeringens mål att minska administrationskostnaderna.  

 

Lagrådsremissen föreslår att kravet på att i årsredovisningen upprätta en finansieringsanalys ska 

ersättas av ett krav på en kassaflödesanalys. Min inställning till detta förslag är neutral. Jag har i 

denna uppsats valt att fokusera mina frågeställningar kring bolagens kostnader föranledda av 

regler och föreskrifter. Att upprätta en kassaflödesanalys istället för en finansieringsanalys är 

enligt mig en förändring som inte utgör en förenkling och således kommer inte bolagens 

administrationskostnader att påverkas.  Förslaget innebär inte heller någon riskökning eftersom 

en kassaflödesanalys egentligen är en utförligare variant av en finansieringsanalys.  

 

6.4 Vilka effekter får förenklingsförslagen 

Utredningsgruppen som låg bakom betänkandet SOU 2009:34 samt författarna bakom 

lagrådsremissen menar båda att deras respektive förslag kommer att leda till en minskad 

administrationskostnad och en förenklad vardag för bolagen. Effekterna av en förenklad vardag 

menar regeringen kommer att leda till ett ökat företagande och en högre sysselsättning i 

Sverige.221 Jag delar regeringens uppfattning och är därför mycket positiv till att det pågår ett 

regelförenklingsarbete och att de lagar som reglerar det associationsrättsliga området ses över. 

Trots det är jag tveksam till om de regelförenklingar som har föreslagits i SOU 2009:34 och 

lagrådsremissen är de bästa och mest effektiva förslagen. 

 

Min analys av förslagen i SOU 2009:34 visar på att det finns flera risker med förenklingarna, i 

synnerhet när förslagen bedöms i ett helhetsperspektiv. I vissa fall anser jag dock att 

förenklingarnas fördelar skulle kunna överväga riskerna och i dessa fall menar jag att 

förenklingarna bör införas. Flera av förenklingarna i SOU 2009:34 syftade till att det skulle bli 

                                                
221 http://www.regeringen.se/sb/d/16336 
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lättare att starta och driva ett bolag. I Lagrådsremissen togs det dock endast upp en del av alla de 

förenklingar som föreslogs i SOU:n. I lagrådsremissen ansågs det att det var tillräckligt att endast 

förenkla genom att kravet på skriftlig arbetsinstruktion och arbetsfördelning, undanröjdes. Jag 

anser att detta förslag inte på långa vägar är tillräckligt för att de positiva effekterna som 

eftersträvas ska uppnås. 

 

Med stöd av tillväxtverkets utredningar om bolagens administrationskostnader uppskattar 

regeringen att undanröjandet av de skriftliga instruktionerna kommer leda till att bolagen sparar 

360 miljoner årligen.222 Siffran låter förvisso imponerande och alla besparingar för bolagen är 

bra, men 360 miljoner fördelat på samtliga registrerande privata aktiebolag 2013 innebär att varje 

bolag årligen kommer att minska sina administrationskostnader med 805 kr. Siffran 805 kr är 

resultatet av en väldigt förenklad överslagsräkning och är därför absolut ingen exakt siffra. 

Dessutom måste man ta hänsyn till att undanröjandet av kraven inte innebär att alla bolag 

kommer sluta skicka in denna information. Säkerligen finns det en del aktiebolag som även 

fortsättningsvis kommer att skicka in informationen, vilket innebär att konstandsminskningen 

blir större för andra bolag. Även om siffran 805 kr inte är exakt anser jag att det ändå är bra att 

ha ungefärlig siffra att arbeta utifrån för att få en aning om vilka effekter förslaget kommer att få 

för de enskilda bolagen. Syftet med förenklingsarbetet är att minska kostnaderna och förenkla 

vardagen, denna regeländring uppnår båda dessa mål. Kostnadsminskningen är dock mycket 

liten och jag tror därför inte att förenklingen kommer att påverka att det startas fler bolag eller att 

befintliga bolag satsar på nya projekt och expansion. Trots att förslaget är ett steg i rätt riktning 

ifrågasätter jag alltså dess effektivitet eftersom jag inte anser att det kommer leda till de resultat 

regeringen strävar efter i det längre perspektivet.  

 

De förslag i SOU 2009:34 som inte berörde ett förenklat bolagsbildade ansåg jag utgjorde för 

stora och osäkra risker som inte kunde rättfärdigas av förenklingarnas fördelar. Det var inte 

något av förslagen i lagrådsremissen som jag ansåg utgjorde någon större risk och förslagens 

nackdelar är därför små, tyvärr är även att förslagens fördelar små. Ett slopat bosättningskrav för 

stiftare och likvidatorer kommer enbart att beröra ett fåtal bolag. Antalet dispensansökningar, för 

stiftare och likvidatorer är ca 10 per år enligt Bolagsverket. Skulle bosättningskravet för dessa 
                                                
222 Lagrådsremiss, Förenklingar i aktiebolagslagen, s 88. 
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grupper slopas kan det tänkas att fler väljer att utnyttja möjligheten och det är således möjligt att 

några fler bolag än de 10 som årligen ansöker blir berörda. Att det ska bli enklare att erhålla 

dispens för övriga personer kommer endast att påverka administrationskostnaderna ytterst lite 

eller inte alls, eftersom själva ansökan fortfarande måste upprättas. Det kan dock tänkas att 

ansökan kan blir enklare att formulera, vilket kan minska kostnaderna något.  

 

Även förslaget om förenklingar vid minskandet av aktiekapital berör endast ett fåtal av samtliga 

aktiebolag. Årligen inkommer det mellan 150-300 ansökningar om minskning av aktiekapitalet 

vilket motsvarar ca 0,067 % av samtliga privata aktiebolag. Regeringen uppskattar att förslaget 

årligen kommer minska administrationskostnaderna med 200 000 kr223. Fördelat på de 300 

bolagen som söker sparar varje bolag ca 666 kr. Även detta är en mycket modest minskning av 

kostnaderna och jag tror inte heller att detta förenklingsförslag kommer att påverka företagens 

vardag nämnvärt. 

 

Övriga förslag i remissen förutspås inte få några konsekvenser i form av minskade 

administrationskostnader men de kommer få andra positiva effekter menar regeringen.224 Det 

finns andra positiva effekter förutom minskade kostnader som reglerförenklingar bör sträva efter 

att uppnå. Dock har jag svårt att se vilka effekter regeringen syftar på, det framgår inte heller av 

remissen vilka de positiva effekterna är.  

 

Min uppfattning är att förslagen i lagrådsremissen inte bör införas i lagen på det sätt som föreslås. 

Inte på grund av riskerna utan på grund av att det inte skulle vara kostnadseffektivt. Jag är inte 

rädd för att förslagen i lagrådsremissen kommer att leda till ett försämrat borgenärsskydd. Inte 

heller kommer bolagsformen att missbrukas och få en negativ påverkan på marknaden till följd 

av regelförenklingarna, men de positiva effekterna kommer att vara mycket små och i vissa fall 

obefintliga. Att förändra reglerna är en dyr process för statsapparaten. Att skriva om lagen är det 

lilla arbetet sedan följer det ett långt och kostsamt arbete med att utbilda myndigheter och all 

annan personal som berörs av regelförenklingarna. Domstolar och myndigheter måste vara 

införstådda med förändringarna för att vara säkra på att lagen tillämpas på rätt sätt. Vidare måste 

                                                
223 Lagrådsremiss, Förenklingar i aktiebolagslagen, s 88. 
224 Lagrådsremiss, Förenklingar i aktiebolagslagen, s 89. 
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även bolagen lägga tid och pengar på att uppdatera sig och bli införstådda med de nya reglerna. 

Alla dessa kostnader som kommer att uppstå anser jag inte balanseras eller kan försvaras när de 

positiva effekterna av förenklingarna är så pass små.  

 

Det är även andra instanser som har ifrågasatt regelförenklingsarbetets effektivitet, resultaten 

som uppnåtts till dagens datum är långt ifrån de mål som ursprungligen satts upp. Riksrevisionen 

riktade skarp kritik mot regelförenklingsarbetet i sin skrivelse. Jag anser att samma kritik till viss 

del kan placeras på lagrådsremissen. Förenklingarna är inte inriktade på de områden som kan 

vålla bolagen mest problem och kostnader. Förslagen är dessutom spretiga och berör många 

olika områden på ytan istället för att på ett systematiskt sätt gå igenom de olika faserna för 

bolagen och utreda vad som bör göras i viken fas. 

 

SOU 2009:34 är ett förslag som, trots sina brister i konsekvensutredningen, angriper problemet 

på ett bättre och mer effektivt sätt, enligt mig. Istället för att fatta beslut om lagrådsremissen 

borde arbetet läggas på att utarbeta ett regelförenklingsförslag som är ett mellanting mellan SOU 

2009:34 och lagrådsremissen. SOU:n kan inte införas i sin helhet och måste jobbas om på många 

punkter men förslaget har samtidigt bra idéer, visar på ett nytänkande och skulle med en del 

arbete, kunna leda fram till ett bra lagförslag. Lagrådsremissen har också sina fördelar, 

förenklingarna är genomtänkta och mindre riskfyllda, men förslaget behöver mer drastiska 

förändringar för att vara ett effektivt förslag.  

 

6.5 Sammanfattning 

Regeringens förenklingsarbete som inleddes 2006 har bland annat resulterat i två konkreta 

lagförslag. Ett förslag presenterades 2009 i betänkandet SOU 2009:34 och ytterligare ett förslag 

presenterades i en lagrådsremiss under slutet av 2013.  

 

Betänkandet behandlade dels frågan om det fanns behov av en ny svensk bolagsform och dels 

vilka förenklingar som kunde göras av den befintliga lagstiftningen. Utredningsgruppen kom 

fram till att det inte såg ett behov av en ny lagstiftning och förespråkade istället en rad 

förenklingar av befintliga ABL. Enligt betänkandet borde det bli enklare att starta ett företag och 

en rad formkrav på vad bolagsordningen ska innehålla samt vilka dokument som ska skickas in 
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förslås slopas för privata aktiebolag. Vidare ansåg utredningsgruppen också att det borde införas 

ett förenklat upplösningsförfarande samt ökade möjligheter att förvärva egna aktier och låna ut 

pengar till närstående. Ytterligare ett förslag var att bosättningskravet, för styrelse, VD, revisor, 

stiftare, likvidator och särskild firmatecknare borde slopas. Förenklingsförslagen i SOU 2009:34 

mötte en hel del kritik av remissinstanser som ansåg att det saknades en tillräcklig 

konsekvensanalys av effekterna. 

 

Remissen innehåller restriktivare förslag till förenklingar än betänkandet och således har 

förslaget inte heller blivit lika kritiserat. I remissen föreslås att kraven på skriftliga instruktioner 

om arbetsordning och arbetsfördelning ska undanröjas för privata aktiebolag. Bosättningskravet 

föreslås slopas för stiftare och likvidator samt ska det bli lättare att erhålla dispens från 

bosättningskravet för övriga bolagsmän. Vidare föreslår remissen att det ska bli enklare att 

minska aktiekapitalet när det sker utan indragning av egna aktier och att samtliga ansökningar 

om minskning och registrering ska kunna göras samtidigt.  

 

SOU 2009:34 innehåller enligt mig flera brister och det är endast de förslag som syftar till att 

förenkla bolagsbildandet och som undanröjer krav på informationsutgivning som jag anser kan 

rättfärdigas genom att fördelarna överväger nackdelarna. Övriga förslag innebär i nuläget för 

stora risker och kan leda till att bolagsformen missbrukas till förfång för bolagets intressenter. 

Remissen innehåller förenklingar som kan införas utan några större risker, men jag är ändå 

negativt inställd till förslaget, av den anledningen att jag inte anser det vara kostnadseffektivt. Att 

förändra regler är en dyr och tidskrävande process och de fördelar som förenklingarna i remissen 

kommer att innebär är så små att jag anser att det vore kontraproduktivt att genomföra 

förenklingarna.  
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7. Möjliga förenklingar 

7.1 Inledning 

Regeringens arbete med att förenkla för småföretagare har förutom förenklingar av lagstiftningen 

även fokuserat på andra aktioner för att förbättra det svenska företagsklimatet. Bland annat har 

det lagts mycket arbete på att upprätta en god kontakt mellan myndigheter och bolag och 

myndigheterna har visat en ökad lyhördhet för bolagens behov.225 Jag har i denna uppsats valt att 

fokusera på hur regeringens mål kan uppnås genom regeländringar och min analys är därför 

fokuserad kring den befintliga lagstiftningen och hur denna kan förändras. Jag anser dock att 

samtliga regelförenklingar är fruktlösa om inte det andra arbetet upprätthålls. Det viktigaste för 

att skapa ett bra företagsklimat i Sverige är att både bolag och myndigheter har en förståelse för 

varandra och arbetar tillsammans mot samma mål. 
 
I föregående kapitel presenterade jag och analyserade effekterna av de två förslag på 

regelförenklingar som har tagits fram. Båda förslagen har förtjänster och brister och min 

uppfattning är att inget av förslagen är komplett eller borde införas i lag i den form som de har 

presenterats.  

 

Regeringens mål med förenklingsarbetet är att minska bolagens administrationskostnader och 

förenkla företagens vardag. I detta kapitel ska jag utreda vilka andra regeländringar som kan 

göras och hur dessa skulle uppnå målen. 
 
 

7.2 Vad behöver förändras  

Årligen genomförs det fler olika nationella och internationella undersökningar och 

kartläggningar av det svenska företagsklimatet.226 Dessa utredningar visar förtjänster och brister i 

det svenska företagsklimatet och jag anser att det är viktigt att ta del av denna information för att 

                                                
225 På Näringsdepartementets hemsida kan den intresserade läsa om vilka förändringar som har gjorts sen 
programmet inletts. Se http://www.regeringen.se/sb/d/16336 
226 Se bland annat Regelbarometern 2011 – Företagens syn på regeringens regelförenklingsarbete, 
Tillväxtmöjligheter och tillväxthinder för svenska små och medelstora företag och småföretagarens regel-värk – 
med irritationstoppen 2010. 
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veta vilka områden förenklingsarbetet bör vara inriktat på. Jag har tagit del av flera rapporter 

men kommer nedan att nämn huvuddragen i två av de största utredningarna.  

 

7.2.1 GEM rapporten 

The Global Entrepreneurship Monitor, fortsättningsvis GEM, är en årlig utredning av det globala 

entreprenörskapet. Programmets syfte är att kartlägga skillnader i entreprenörskap i olika länder, 

finna faktorer bakom landets entreprenörskap samt föreslå förändringar som kan förbättra 

förutsättningarna för entreprenörskap.227 

 

2013 års GEM-rapport om det svenska entreprenörsklimatet visar på att entreprenörskapet växer 

men i en långsammare takt än i andra jämförbara länder. Den svenska attityden till 

entreprenörskap är mycket god och många anser att det finns bra möjligheter att starta företag. 

Svenska experter har också blivit intervjuade i rapporten. På frågan vilka område som hämmar 

förtagandet i Sverige utmärker sig fyra kategorier. Politiken och byråkratin, kulturella och 

sociala normer, bristande utbildning i entreprenörskap och svårigheter att finna finansiering 

anses vara de faktorer som hämmar företagandet mest.228  

 

Rapportens slutsatser identifierar en paradox i det svenska entreprenörskapet. Svenskar har ett 

gott självförtroende och anser sig vara mycket duktiga på att identifiera affärsmöjligheter. Vi 

anser oss också vara bättre än andra nationaliteter på att identifiera kommersiella möjligheter. 

Trots det så startas det väldigt få företag i Sverige jämfört med andra länder, med lägre 

självförtroende. Anledningen till denna paradox tros vara en kombination av att svenska företag 

låter sin anställda få utveckla sitt entreprenörskap och att det finns en stor rädsla för att vara 

egenföretagare, en rädsla för att misslyckas. 229 

 

GEM utredningen anser att för att öka det svenska företagandet måste det skapas en bättre balans 

mellan risktagandet och den förväntade utdelningen. Detta tror man kan uppnås genom 

förändringar i skattesystemet. En sänkning av ägarskatten samt möjligheter att utnyttja 

                                                
227 http://www.gemconsortium.org/about 
228 Entreprenörskap i Sverige – Nationell rapport 2013, s 47-48.  
229 Entreprenörskap i Sverige – Nationell rapport 2013, s 51. 
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optionsskatteinstrumenten på ett mer konstruktivt sätt är förslag som presenteras i 2012 års GEM 

rapport. Även okunskapen och oförmågan att starta företag tror GEM-utredarna kan undanröjas 

med förändringar i lagen. De anser att regelbördan måste minskas, speciellt är det regler som är 

administrativt betungande och kostsamma som bör undanröjas.230 

 

7.2.2 Riksrevisionens utredning 

Riksrevisionen utredde 2012 resultaten av regeringens förenklingsarbete, en del av utredning var 

att genom enkätfrågor ta reda på vad bolagen tyckte. Riksrevisionens utredning konstaterade att 

de områden som bolagen fann mest betungande var att hitta information om och hålla sig 

uppdaterad om reglerna som påverkar företaget, tillsyn och revision samt sammanställa, lagra 

och överföra information till följd av statliga regler.231 

 

De regler som vållar bolagen mest besvär och kostnader är reglerna om redovisning och 

bokföring. Men även skatte- och momsreglerna kommer högt upp i svarsresultaten. I 

frågeenkäten som användes fanns inte associationsrätten med som svarsalternativ och resultaten 

kan därför enligt mig vara lite missvisande. Trots det anser jag att det viktigt att notera att hela 

56 % av de små bolagen anser att redovisningsreglerna och bokföringen är betungande.232 

 

Utredningen visar också på ett stort mått av okunskap bland företagarna, en tredjedel av samtliga 

småföretagare uppgav att de hade ganska eller mycket dåliga kunskaper om samtliga regelverk 

och att de anser att det är svårt att hänga med i utvecklingen och hålla sig uppdaterad om 

regelförändringar. Det är också de små företagen som i allt högre utsträckning anlitar extern 

hjälp med redovisning och skattefrågor. 233 

 

 

 

                                                
230 Entreprenörskap i Sverige – Nationell Rapport 2012, s 59-60. 
231 RiR 2012:6, Regelförenklingar för företag – Regeringen är fortfarande långt från målet, s 44. 
232 RiR 2012:6, Regelförenklingar för företag – Regeringen är fortfarande långt från målet, s 45. 
233RiR 2012:6, Regelförenklingar för företag – Regeringen är fortfarande långt från målet, s 54. 
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7.3 Enklare att starta ett bolag 

För att okunskapen och rädslan att misslyckas ska minska anser jag att det ska bli lättare att starta 

ett aktiebolag. Även om den dagliga driften av aktiebolaget självklart är viktig tror jag att det är 

reglerna om hur ett bolag startas som utgör det största problemet. Det är dessa regler som är 

tröskeln för att ta sig in i företagandet. I verksamhetens uppstartsskede tror inte jag att det är vare 

sig reglerna om hur ett aktiebolag upplöses eller om hur en emissions genomförs som är 

avskräckande. Istället är det alla dokument och all information som ska inlämnas och registreras 

hos olika myndigheter som är de första problemen en nybliven bolagsägare måste brottas med. 

Vidare bör lagstiftaren tänka på att uppstartsskedet kan vara första kontakten med det 

bolagsrättsliga området och därför bör uppstartsreglerna vara enklare än övriga regler. Med 

enklare regler menar jag inte att lagstiftningen ska skapa incitament för vem som helst att starta 

ett aktiebolag. Bolagsformen kräver ett stort ansvar och måste skötas korrekt annars riskerar vi 

att historien upprepar sig och vi kommer kanske uppleva en ny krasch, likt Kreugerkraschen. Det 

är alltså av vikt att ABL ställer krav på de som äger och driver bolaget, men inom den ramen 

anser jag att det finns utrymmer för förenklingar. Regler kan exempelvis uppfattas som enklare 

om de skrivs på en lättförståelig svenska. Även lagens struktur och disposition är faktorer som 

påverkar hur enkel eller svår en lagstiftning uppfattas vara. 

 

Det finns risker med att det blir lättare att starta bolag, risken för oseriöst företagande ökar. Av 

den anledningen anser jag att det även fortsättningsvis är viktigt att kravet på aktiekapital 

kvarstår samt att det inte ska vara allt för enkelt att avveckla eller upphöra med ett aktiebolag. 

Det finns ytterligare en risk med ett förenklat bolagsbildande och det är att personer med goda 

intentioner startar ett bolag, men har inte tillräcklig kompetens att sköta den dagliga driften. 

Denna risk tror jag dock är tämligen begränsad, tack vare regeringens arbete med att göra 

myndigheterna mer öppna och tillgängliga. De flesta myndigheter erbjuder idag mycket hjälp via 

e-tjänster och standardformulär dessutom finns det alltid möjlighet för bolag att få personlig 

hjälp. Myndigheternas tillgänglighet och välvilja tror jag kommer undanröja många av de 

problem och frågor som kan uppstå för en nybilen ägare till ett aktiebolag. 
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Storbritanniens premiärminister, David Cameron, beställde förra året en utredning om nationens 

ekonomiska utveckling och företagande. Utredningen visade bland annat på att personer som var 

första och andra generationens invandrare var mer benägna till att starta eget företag än övriga 

medborgare.234 Även om denna utredning är gjord i Storbritannien är informationen värdefull 

även för svenska förhållanden. Svenskar som är första eller andra generationens invandrare tror 

jag är, i större utsträckning än andra, intresserade av att starta egna bolag. Dessa personers 

ambitioner bör vi förvalta på bästa sätt och införs en eventuell regelförenkling är det mycket 

viktigt att lagen formuleras på ett språk som läsaren enkelt kan ta till sig och förstå även när 

svenska inte är personens modersmål.  

 

Somaliskaföreningen i Malmö har upptäckt att flera av deras medlemmar är intresserade av starta 

egna bolag, i synnerhet på senare tid, när de har haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. 

Många känner dock att de inte vet hur de ska göra och att de svenska reglerna är komplicerade, 

något som har lett till att en del valt att starta bolag i andra länder. För att råda bot på detta har 

somaliskaförening inrätta ett speciellt stödprogram.235 Denna typ av arbete tror jag är helt rätt för 

att välkomna nysvenskar in på arbetsmarknaden. Att enbart förenkla regler och göra det enklare 

att starta ett bolag kommer inte hjälpa nysvenskar om inte de erhåller information och hjälp. Det 

kan tyckas att det kanske skulle vara tillräckligt att inte förändra regler utan istället utöka hjälpen 

och stödprogrammen, det anser dock inte jag. Även om reglerna i ABL behöver förklaras är det 

självklart att färre och lättare regler är enklare att förklara än dagens lagstiftning. Förhoppningen 

måste också vara att ägarledda aktiebolag på sikt ska kunna klara sig själva, utan hjälp, något 

som lättare uppnås med ett överskådligt, enkelt regelverk författat på en vardaglig svenska.   

 

Fördelarna med att förenkla startandet av ett bolag är många och jag är övertygad om att det är 

den förändring som kommer leda till att det, av rätt anledningar, startas fler bolag i Sverige. 

Reglerna om aktiebolag ska även fortsättningsvis i bästa möjliga mån undanröja möjligheter för 

att bolagsformen missbrukas men samtidigt ska reglerna vara välkomnande och uppmuntrande 

för alla som har en affärsidé.  

                                                
234 Cut EU red tape – report from the business task force. 
235 http://www.somalilandforening.se/jobb/ 
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7.4 Ny Bolagsform 

Diskussionen kring behovet av en ny svensk bolagsform har lyfts flera gånger under årens lopp. 

Många har ansett att dagens ABL är för komplicerad och framfört att det vore effektivare att 

införa en ny bolagsform istället för att förenkla den befintliga. Frågan om en ny bolagsform togs 

också upp i SOU 2009:34 och utredningsgruppen bakom betänkandet kom fram till slutsatsen att 

det, i nuläget, inte behövdes någon ny bolagsform.  

 

 Det har aldrig tagits fram något konkret förslag på hur en ny bolagsform kan eller bör se ut men 

förslagen och diskussionerna har varit att det ska vara en enkel och flexibel form som bygger på 

ett stort mått av avtalsfrihet. Några av våra grannländer har bolagsformer speciellt anpassade för 

mycket små verksamheter och i diskussionen kring en ny svensk bolagsform har det ofta sneglats 

mot den engelska bolagsformen Ltd och den tyska GmbH. En ny bolagsform, speciellt anpassad 

för små företag skulle förmodligen vara utformad på ett sätt som påminner om de engelska och 

tyska bolagen. Det innebär att lagen skulle vara kortare, mer lättillgänglig och det skulle ges mer 

frihet åt bolagets ägare att välja hur de vill organisera och driva sitt bolag. En ny bolagsform med 

ett större mått av frihet skulle med allra största sannolikhet minska den administrativa bördan. 

Men en ny bolagsform skulle även innebära problem och risker. Jag anser att det är stora risker 

att bolagsformen kan användas för oönskade affärer. För att det ska vara lönsamt och mer 

effektivt att införa en ny bolagsform bör reglerna och strukturen i lagen skilja sig en hel del från 

ABL. Ska bolagsformen dessutom vara uppbyggd på samma sätt som de tyska och engelska 

bolagen, med ett stort mått avtalsfrihet tror jag att det kan bli svårare att kontrollera bolagen, 

eftersom det inte finns en standard att kontrollera mot. Desto mer flexibilitet det finns i 

lagstiftningen desto svårare blir det att utreda vad som är rätt och vad som är fel. En ökad frihet 

för bolagsmännen att organisera bolaget efter eget behag tror jag därför kommer leda till att det 

skapas större gråzoner. Med gråzoner menar jag områden och frågor där det råder osäkerhet 

gällande vad som är lagligt och vad som är olagligt. Min uppfattning är att det är ytterst viktigt 

att lagstiftaren, så långt det är möjligt, kämpar för att minska gråzoner. Osäkerheten som de kan 

generera kommer ha negativa effekter på marknaden. Jag har tidigare belyst vikten av att 

aktiebolagsformen visar på en pålitlighet och ger ett lagstadgat skydd för i synnerhet borgenärer, 

något som kommer försämras om lagen skapar större gråzoner. Svårigheten att kontrollera 
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bolagen tror jag också kommer leda till bolagsformen missbrukas, vilket skadar den positiva 

konkurrensen.  

 

Även om ett av målen med förenklingsarbetet är att det ska startas fler bolag är ytterligare ett mål 

att de befintliga bolagen ska växa. Att driva ett bolag ska vara något långsiktigt och 

målsättningen bör vara att bolaget ska utvecklas och växa med tiden. En ny bolagsform tror jag 

kan motverka bolagens strävan att växa och bli större. Bolagsformen ska vara anpassad för de 

allra minsta typerna av företagande, när dessa växer kommer de att behöva byta bolagsform, 

något som kan motverka bolagens vilja att växa.  

 

Diskussionen som förs på EU-nivå kring införandet av SPE-bolag anser jag är ytterligare en 

faktor som talar mot att införa en ny bolagsform i Sverige. Skulle det införas en ny bolagsform 

och sedan röstas en stadga om SPE-bolag igenom tror jag att det bolagsrättsliga området skulle 

drabbas av en viss förvirring. Då skulle en person som vill starta ett bolag ha tre olika 

bolagsformer att välja mellan, det privata aktiebolaget, den nya bolagsformen och SPE-bolag. 

Eftersom samtliga tre former riktar sig mot små bolag är bolagsformerna egentligen varandras 

konkurrenter. Konkurrensen mellan dessa tror jag kan leda till oförutsedda konsekvenser, i 

synnerhet konkurrensen med SPE-bolag eftersom den svenska lagstiftaren inte kan styra den 

bolagsformens utveckling. Konkurrensen kommer också leda till att bolagsformerna i huvudsak 

kommer likna varandra, vilket jag tror kan skapa en förvirring och oro hos bolagens intressenter. 

Vad respektive bolagsform innebär och hur man ska förhålla sig till dem är frågor som både 

borgenärer och ägare bör ställa sig. Även om bolagsformerna skulle likna varandra och 

skillnaderna vara få, är det oundvikligt att det trots det är olika rättsystem som bolagens 

intressenter behöver sätta sig in i, vilket innebär mer kostnader. Av Riksrevisionens rapport 

framgick det att ett betungande område är att hålla sig uppdaterad om regelsystemen och dess 

förändringar. Dessa kostnader kommer inte att minska med en ny bolagsform snarare öka. Skulle 

det dessutom införas ett SPE-bolag vågar jag påstå att konkurrensen mellan dessa två former 

kommer medföra att regelförändringar kommer ske oftare än vanligt. 
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Kritiken mot att ABL inte är anpassad för små bolag är relevant men problemen kan lösas på 

andra sätt än genom en ny bolagsform. Enligt riksrevisionens undersökning var bokföring och 

redovisning de rättsområden som var mest betungande och kostsamma. Att skapa en ny 

bolagsform kommer inte att undanröja dessa problem. Fördelarna med en ny bolagsform anser 

jag därför inte överväger nackdelarna. Både i ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv är det mer 

effektivt att förändra ABL och övriga lagar, än att införa en ny bolagsform. 

 

7.6 Aktiekapitalet 

Jag har redan framfört att jag anser att det bör göras lättare att starta aktiebolag. Eftersom 

aktiekapital är en förutsättning för att starta ett bolag är det högst relevant att diskutera dess vara 

eller icke vara. I kapitel 5 skrev jag om aktiekapitalet och den senaste sänkningen från 100 000 

kr till 50 000 kr som gjordes 2010. Redan vid sänkningen 2010 föreslog flera remissinstanser att 

aktiekapitalet istället borde sättas till 1 kr. Även i diskussioner kring behovet av en ny 

bolagsform eller kring SPE-bolagen har majoriteten förespråkat att aktiekapitalet för små bolag 

borde vara 1 kr. 

 

Jag anser inte att aktiekapitalet bör sänkas. Som jag nämnt tidigare var syftet med aktiekapitalet 

att det skulle utgöra ett borgenärsskydd, men även vara en spärr gentemot oseriöst företagande. 

Efter sänkningen 2010 anser jag att argumentet att aktiekapitalet är ett borgenärsskydd har spelat 

ut sin rätt. Enligt dagens regler, ska bolag tvångslikvideras när aktiekapitalet understiger 25 000 

kr. Denna summa är så pass låg att borgenärsskyddet kan likställas med obefintligt.  

 

Anledningen till att jag förespråkar att aktiekapitalet ska vara kvar är för att det är en spärr mot 

oönskat företagande. Riskerna med att förenkla reglerna för bolagsbildandet är både att det 

skapas incitament för missbruk men också för att personer med otillräcklig kunskap kan lockas 

in i ett företagande de inte är mogna för. Förenklingsarbetet måste göras med en avvägning 

mellan att lagen ska vara lättförståelig och välkomnande, samtidigt som den måste försäkra att de 

som startar bolag har både ambition och potential att fortsätta driva en verksamhet. Det bästa och 

effektivaste sättet för att försäkra sig om att bolag startas med rätt intentioner är genom krav på 

aktiekapital. Margret Thatcher sa att om man betalar för något så uppskattar man det, annars tar 
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man det för givet. Har man en bra affärsidé och rätt ambition är det ett mindre problem att skaffa 

ett aktiekapital. Tidsperioden för att införskaffa aktiekapitalet ger också tid för eftertanke och 

övervägande om man verkligen är redo för att driva ett aktiebolag. Behövs inget aktiekapital är 

det lätt att bolag startas utan någon närmare eftertanke och att bolagsformens fördelar inte 

uppskattas. Istället sköts bolaget slarvigt, vilket leder till att bolagsformens trovärdighet skadas. 

 

Vilken nivå bör då aktiekapitalet ligga på? Fram till år 2010 var aktiekapitalet 100 000 kr, en 

nivå som jag anser är för hög. Ett av de främsta skälen bakom sänkningen var att den svenska 

aktiebolagsformen skulle bli mer konkurrenskraftig med övriga medlemsländer. Jag anser inte att 

det är eftersträvansvärt att förändra regler för att konkurrera och anser således inte att sänkningen 

var välmotiverad av den anledningen. Det är dock oundvikligt att inte ta hänsyn till konkurrensen 

från övriga medlemsländer men trots det ska svenska regler vara motiverade av svenska behov - 

inte av vad andra länder har för krav. Annie Lööf har vid flera tillfällen anfört att man ser ett ökat 

företagande som ett sätt att lösa sysselsättningsproblematiken. Med andra ord hoppas man att 

förenklingsarbetet ska leda till att personer utan sysselsättning ska kunna börja försörja sig själva 

genom ett egenföretagande. Att då ha en kapitalgräns på 100 000 kr anser jag blir 

kontraproduktivt. Jag anser att aktiekapitalet skall utgöra en tröskel för att bolagsformen inte ska 

utnyttjas men samtidigt ska tröskeln inte vara av den storleken att den upplevs ouppnåelig. Att 

skaffa ett aktiekapital på 50 000 kr anser jag är en passande nivå, med tanke på att även personer 

utan en befintlig inkomst ska kunna ha möjlighet att starta ett bolag. Jag anser även att 50 000 kr 

är en tillräckligt hög nivå för att ha en viss avskräckande effekt på de personer som inte är villiga 

att satsa helhjärtat på sin affärsidé.   

 

7.7 Förändra skatte- och revisionsreglerna 

Både GEM-rapporten och riksvisionens granskning kommer fram till slutsatsen att det är 

redovisnings- och skattereglerna som utgör de största och mest betungande områdena. 

Personerna bakom GEM-rapporten anför också att det är just skatteområdet som är anledningen 

till att det är få svenskar som väljer att starta bolag, trots att många anser sig ha bra affärsidéer. 

Riksrevisionens undersökning visade att de minsta bolagen ansåg att redovisningsreglerna var 

det rättsområde som medförde de största administrationskostnaderna. Jag anser att resultaten av 

dessa två undersökningar är viktiga att ta till sig och jag anser att endast förändra ABL inte 
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kommer att leda till att regeringens mål uppfylls. För att nå ett märkbart resultat som innebär 

både minskade administrationskostnader och en enklare vardag för bolagen måste samtliga 

regelområden som påverkar bolagen ses över.  

 

7.7.1 Sänkt bolagsskatt 

I GEM-rapporten föreslås det att kapitalbeskattningen sänks. Enligt dagens skattelagstiftning är 

kapitalbeskattningen konstant och ligger på 30 %, eventuellt underskott får dessutom rullas 

vidare och kvittas mot kapitalöverskott nästföljande år.236 GEM anser att risken med ägarledda 

aktiebolag inte står i proportion till vinsten och att det är därför fler inte väljer att starta bolag. 

Jag förstår tanken bakom förslaget men anser inte att det är rätt metod för att stimulera 

företagande. Det finns ett tydligt samband mellan risktagande och möjlighet till vinst, något som 

vi kan se inom flera olika områden exempelvis, aktiemarknaden och lotterier. Förslaget att sänka 

beskattningen leder till att bolagsägarna kommer få behålla mer av vinsten och de torde därför 

var villiga till att ta större risker.  

 

Ur en synvinkel är det en risk att sluta som anställd och istället stå på egna ben och driva ett 

aktiebolag. Samtidigt så finns det ur en annan synvinkel risker med att vara anställd. Oftast har 

anställda små möjligheter att påverka företagandet och trots att det finns bra regler som skyddar 

arbetstagare kan en anställd bli uppsagd och arbetslös på en eftermiddag. Denna ovisshet och 

begränsade möjlighet att påverka sin och företagets framtid är en risk som anställda tar. Således 

delar jag inte riktigt GEM-s uppfattning, det är inte nödvändigtvis mer riskfyllt för gemene man 

att driva ett aktiebolag istället för att vara anställd. Givetvis innebär det ett större ansvar att driva 

ett aktiebolag och det vilar en större tyngd på ens axlar. Det ökade ansvaret, för att det ska vara 

rationellt att driva ett eget företag, måste motsvaras av en ökad möjlighet att erhålla en större 

vinst. Jag förstår därför tanken bakom förslaget i GEM-rapporten, men anser trots det inte att 

kapitalbeskattningen ska sänkas. Möjligheten till större vinst för ägarna är och bör endast vara 

beroende av företagets resultat. Kapitalbeskattningen är dessutom i dagens läge i många fall 

lägre än beskattningen i inkomstslaget tjänst och således är det redan, rent beskattningsmässigt, 

mer förtjänstfullt att erhålla utdelning från ett aktiebolag än att erhålla en hög lön.   

                                                
236 Se 42 kap IL. 
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Trots ansvaret det innebär att driva ett aktiebolag anser jag att den största risken ligger i 

affärsidén och förmågan att driva ett företag. Dessa är risker som kan och bör kontrolleras av 

bolagsmännen själva. Desto bättre affärsidé och desto mer bolagsmännen kan om ABL desto 

lättare och mindre riskfyllt blir det att starta och driva verksamheten. Att sänka 

kapitalbeskattningen i förhoppning att fler ska våga ta större risker innebär att lagstiftaren skapar 

ett incitament för att bolag startas utan genomtänka affärsidéer och tillräcklig kunskap. Därav 

anser jag att lagstiftaren ska vara försiktig med skattesänkningar. Även om avsikterna är goda 

och jag är positiv till att villkoren för att driva aktiebolag förbättras anser jag att konsekvenserna 

av en skattesänkning kan skada mer än det gynnar. Vid ett flertal tillfälle i denna uppsats har 

vikten av aktiebolagets pålitlighet betonats och detta är ytterligare ett sådant tillfälle. Skulle 

lagstiftaren, genom skattesänkningar, skapa incitament för ett ökat risktagande skulle förtroendet 

för aktiebolaget skadas, vilket på sikt skulle få negativa effekter med försvårad kreditgivning etc. 

Tanken med att aktieägare aldrig kan bli personligt betalningsansvariga är en reglering som är till 

för att stimulera ett visst risktagande och jag anser att detta är en tillräcklig säkerhet. Lagstiftaren 

behöver inte vidta andra åtgärder för att stimulera ytterligare risktagande. 

 

7.7.2 Rak kontantmetod 

Förenklingsarbetet har också innefattat att se över redovisningsreglerna och skattereglerna. 

Främst har arbetet varit inriktat på att förhindra samt komma åt svartarbete, något som skapar en 

osund konkurrens.237 Detta arbete har lett till en förbättrad konkurrenssituation mellan bolagen 

och en sundare marknad men även till att bolagens administrationskostnader för att uppfylla 

Skatteverkets krav har ökat. Denna utveckling kan tyckas något kontraproduktiv när regeringens 

mål är att minska kostnaderna. Det har dock visat sig att bolagen är positiva till de ökade 

kostnaderna eftersom de upplever att fördelarna är stora. Bolagen accepterar således 

administrationskostnader som i det långa loppet gynnar företagandet.238 Denna information anser 

jag är mycket intressant och visar på att det är viktigt för ägarledda aktiebolag att lagstiftaren 

skapar rättvisa regler och har effektiva metoder för att komma åt missbruk.  

                                                
237 Kravet på kassaregister och personalliggare för restaurang och café personal är exempel på regler som införts för 
att minska svartarbete. 
238 RiR 2012:6, Regelförenklingar för företag – Regeringen är fortfarande långt från målet, s 89. 
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Även om företagen inte genomgående är negativt inställda till administrationskostnader kvarstår 

faktumet att redovisningen och skatterätten är två av de regelområden som medför störst 

kostnader och måste förenklas om regeringens målsättning ska uppnås. På näringsdepartementets 

hemsida informeras det om att man arbetar för att bolag i framtiden ska få skatteredovisa enligt 

en rak kontantmetod, något som regeringen tror kommer förenkla redovisningen avsevärt.239  

 

Kontantmetod innebär att redovisningstidpunkten är när betalning sker och kan sägas vara 

motsatsen till faktureringsmetoden som innebär att redovisning sker två gånger, både vid 

fakturering och vid betalning. Enligt dagens lagstiftning är det möjligt för små bolag240 att göra 

den löpande momsredovisningen enligt kontantmetoden men bokslutet måste göras enligt 

faktureringsmetoden. Detta innebär att vid räkenskapsårets slut behöver bolagen justera och 

periodisera fordringar och skulder. Det som regeringen nu utreder är möjligheten att små bolag 

ska få tillämpa en rak kontantmetod, vilket innebär att periodiseringskravet vid bokslutet slopas. 

Förslaget är tämligen nytt och fortfarande under utredning men jag ställer mig mycket positiv till 

det. 

 

Möjligheten att redovisa enligt kontantmetoden kommer från EU:s mervärdesskattedirektiv. Att 

Sverige valt att kräva faktureringsmetoden vid bokslutet anser Svenskt Näringsliv är en felaktig 

implementering av gemenskapsrätten. Svenskt Näringsliv anser att den variant av redovisning 

Sverige valt innebär att de åsyftade förenklingarna med direktivet uteblir. Därför uppdrog 

Svenskt Näringsliv åt Skeppsbron skatt att utreda om den svenska redovisningsmetoden gör 

redovisningen onödigt komplicerad. Skeppsbron skatt konstaterade i sin rapport, 2012, att en rak 

kontantmetod är en mycket enklare redovisningsmetod. Införs en rak kontantmetod menar de 

också att en stor del av den osäkerhet avseende hur reglerna ska tolkas och hur periodiseringen 

ska göras, kommer att undanröjas.241 

 

                                                
239 http://www.regeringen.se/sb/d/4902/a/222463 
240 Med små bolag menas att den årliga omsättningen inte överskrider 3 miljoner kr. 
241 Skeppsbron Skatt, Den svenska kontantmetoden - en felaktig implementering av mervärdesskattedirektivet som 
fått till följd att åsyftade förenklingar för mindre företag delvis uteblivit. 2012-02-08.  
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Regeringens förslag är att den raka kontantmetoden ska få tillämpas av de bolag som vill och 

som har en årlig omsättning på upp till 3 miljoner kronor. Redovisningsmetoden ska alltså endast 

gälla för de allra minst bolagen men det är också dessa som är mest osäkra på hur periodiseringar 

ska göras och som upplever att redovisningen är mest betungande. Riksrevisionens utredning 

visade på att företagarna var positiva till Skatteverkets arbete mot ett missbruk och det är viktigt 

att samtliga regelförenklingar ses mot denna bakgrund. Regelförenklingar som leder till ett ökat 

osunt företagande kommer att skada marknaden. Även om bolagens administrationskostnader 

kommer att minska kommer ägarnas vinst inte att öka om det råder en osund konkurrens och 

fusk på marknaden. En rak kontantmetod kommer dock, enligt mig, inte leda till ett ökat 

skattefuskande. Alla tillgångar och skulder kommer att redovisas, den enda skillnaden blir att de 

redovisas vid en annan tidpunkt. Denna förändring innebär att bolagens bokslut kommer att se 

annorlunda ut och inte vara helt rättvisande för vad bolaget har omsatt under räkenskapsåret. Att 

resultatet för räkenskapsåret inte kommer vara lika rättvisande skulle kunna vara ett problem och 

bolagens resultat kan manipuleras genom att styra betalningstidpunkten. Jag anser dock inte att 

detta är ett stort problem bland annat för att det är möjligt att manipulera resultatet även vid 

användning av faktureringsmetoden. Dessutom ser jag inte vad bolagen som omfattas av 

förslaget skulle vinna på att manipulera redovisningen förutom en marginell skattekredit.  

 

Det finns ännu inte några uträkningar på hur bolagens administrationskostnader skulle förändras 

vid tillämpning av en rak kontantmetod. Trots det kan man enkelt konstatera att de kommer 

minska, att endast redovisa en transaktion en gång samt slippa justera redovisningen är ostridigt 

ett enklare och därmed billigare sätt att redovisa. Jag har tidigare nämnt att förenklingar som 

endast utgör en väldigt liten kostnadsminskning kan få motsatt effekt, eftersom det är kostsamt 

att förändra regler och att småföretagarna har uppgett att en stor del av deras kostnader består i 

att hålla sig uppdaterad om regelförenklingar. Utan att ha något underlag för hur stor 

kostnadsminskningen kommer bli vid en tillämpning av en rak kontantmetod tror jag att den 

kommer bli så pass stor att det är lönsamt att införa regelförändringen. Kontantmetoden kan 

användas redan idag och det är således inte en ny redovisningsteknik som företagarna måste lära 

sig. Dessutom innebär regelförändring att ett moment tas bort, och något som tidigare behövde 

göras undanröjs. Dessa två faktorer talar för att regeländringen kommer vara lätt att ta till sig för 

företagen samt kommer det att förenkla deras vardag avsevärt.  
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7.8 Sammanfattning 

Jag ansåg inte att något av de två förslagen till regelförenklingar som analyserats i föregående 

kapitel borde införas i sin helhet. Därför har detta kapitel ägnats åt att diskutera vilka möjliga 

regelförändringar som finns och vilka resultat de skulle uppnå. Årligen genomförs flera 

undersökningar om det svenska företagandet och affärsklimatet. Dessa undersökningar är 

värdefulla för att kartlägga inom vilka område förenklingar behövs.  

 
GEM-rapporten visade på att det svenska entreprenörskapet blomstrar och att vi har många goda 

affärsidéer i Sverige. Rapporten visade dock på en paradox; trots att svenskar hade ett gott 

självförtroende vad det gäller att se affärsidéer och möjligheter var det väldigt få som valde att 

starta företag. Den främsta anledningen till detta var att svenskar kände sig osäkra på sin förmåga 

att driva företag. Riksrevisionen genomförde en granskning 2012, resultatet visade att det var tre 

specifika områden som utgjorde de mest betungande både vad det gällde tidsåtgång och 

administrationskostnader. Dessa tre områden var redovisning och beskattning samt att hålla sig 

uppdaterad och påläst på alla regelområde. 

 

Jag är mycket positiv till att förenkla bolagsbildandet och tror att det är en viktig förenkling för 

att råda bot på den paradox som identifierats i GEM-rapporten. Det har under många år pågått en 

diskussion om behovet av en ny förenklad bolagsform speciellt anpassad för små bolag. Jag 

anser inte att det vore mer effektivt att införa en ny bolagsform. Skälet till det är att jag tror en 

bolagsform för småföretagare kan missbrukas enklare samtidigt som jag anser att det kan hämma 

ett bolags vilja att växa.  

 

En tänkbar förenkling av bolagsbildningen är att minska eller helt slopa kravet på ett lägsta 

aktiekapital. Det finns risker med att förenkla reglerna kring bolagsbildandet och för att dessa 

risker inte ska bli för stora anser jag att det är av vikt att kapitalkravet behålls. Ett krav på en 

investering skapar eftertanke och sätter press på att företagandet drivs med rätt intentioner. 

Dagens kapitalkrav på 50 000 kr är en lagom nivå. Kravet utgör en tröskel men det är samtidigt 

en tröskel som är uppnåelig för de allra flesta inom en överskådlig framtid.  
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GEM-rapporten föreslår att kapitalbeskattningen ska sänkas för att skapa en bättre balans mellan 

risktagandet och möjligheten till vinst. Jag delar inte GEM-utredarnas uppfattning och anser inte 

att lagstiftaren bör sänka kapitalbeskattningen. En förenkling jag däremot ställer mig positiv till 

är förslaget att införa en rak kontantmetod för de allra minsta bolagen. Jag anser att detta förslag 

kommer avsevärt förenkla redovisningen och minska bolagens administrationskostnader.  
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8. Sammanfattande slutsatser 

De senaste årens utveckling av associationsrätten men även marknaden, tekniken, ekonomin och 

den ökande konkurrensen från EU har föranlett att det idag finns ett behov av förändringar. Det 

är inte heller vilka förändringar som helst utan det är förenklingar som efterlysts av både 

företagare och myndigheter. ABL har kritiserats för att vara en svårtillämpad och omständlig 

lagstiftning som dessutom är dåligt anpassad för små och medelstora bolag. I tider där vi brottas 

med en svajande ekonomi och en minskad sysselsättning har regeringen prioriterat det 

bolagsrättsliga området och arbetat aktivt på alla nivåer för att förenkla företagandet. Nyckeln till 

en ökad sysselsättning och starkare ekonomi tror regeringen ligger i att skapa ett bra 

företagsklimat som ska stimulera både nyföretagande och expansion av befintliga bolag.  

 

Förenklingsarbete har resulterat i två lagförslag, SOU 2009:34 och en lagrådsremiss. Jag har i 

denna uppsats analyserat båda lagförslagen och försökt att peka på de risker som förenklingarna 

kan innebära. Jag är inte emot risker om de kan motiveras av övervägande fördelar och det är just 

denna balans mellan risk och vinst som jag har analyserat. SOU 2009:34 innehåller en rad 

tämligen drastiska förändringar och skulle samtliga förslag genomföras finns det stora risker att 

bolagsformen utnyttjas på ett oönskat sätt, borgenärsskyddet försämras och bolagsformens 

pålitlighet skadas. Lagrådsremissen presenterar modesta förslag som inte kommer leda till någon 

väsentlig riskökning, däremot tror jag inte att förslaget kommer att leda till några större fördelar 

heller. De båda lagförslagen åskådliggör den balans mellan risk och vinst som jag nämnt flera 

gånger, ju högre risk desto högre vinst, frågan är då vilken risk ska en lagstiftning ta? 

Regeringens mål med arbetet är att det ska startas fler bolag. För att uppfylla detta mål tror jag 

det är viktigt att reglerna kring uppstartande av bolag är lätta.  Ytterligare ett mål är att de 

befintliga bolagen ska expandera, för att uppfylla detta mål ska man minska bolagens 

administrationskostnader så att de får både mer tid och pengar till att fokusera på sin verksamhet. 

För att avgöra hur stora risker lagstiftningen ska ta bör man ha dessa två mål i åtanke.  

 

SOU 2009:34 innehåller förenklingar som leder till ett lättare bolagsbildande och minskade 

administrationskostnader, bland annat föreslås det att man endast ska behöva ange bolagets säte, 

firma och verksamhetsföremål i bolagsordningen. Vidare ska det endast behövas 

styrelsesuppleant om det är en styrelseledamot i bolaget och styrelseledamöter och suppleanter 



 85 

kan ha obestämd mandattid. Inlämnandet av skriftliga instruktioner angående styrelsens 

arbetsordning och arbetsfördelning föreslås undanröjas samt ska det vara möjligt att genomföra 

så kallad skrivbordsstämma istället för bolagsstämma. Samtliga av dessa förslag utgör risker, när 

det blir enklare att starta ett bolag ökar risken att bolag startas med fel intentioner. Undanröjandet 

av informationsinlämning minskar möjligheten att få insikt och kontroll av bolagen vilket också 

skapar möjlighet till missbruk. Trots det anser jag att dessa förenklingar kan införas eftersom 

fördelarna överväger riskerna och ligger i linje med de mål regeringen vill uppnå. Övriga förslag 

i betänkandet utgör allt för stora risker, som inte kan motiveras av vinsterna. Ett slopat 

bosättningskrav innebär att domar inte erkänns och den svenska lagen blir tandlös. Jag tycker 

heller inte att det är eftersträvansvärt att det startas svenska bolag som drivs av personer bosatta 

utanför EES, det ligger inte i linje med regeringens mål.  Att öka möjligheten för köp av egna 

aktier och lån skulle minska borgenärsskyddet, något lagstiftaren borde vara försiktig med 

eftersom det kan skada bolagsformens trovärdighet och försvåra kreditgivningen. Dessa 

förenklingar kommer också enbart att få betydelse när bolag vill genomgå ägarbyte, således 

kommer inte förenklingarna leda till att fler startar bolag eller att bolagens 

administrationskostnader sänks. Ett förenklat upplösande av aktiebolag är inte heller något som 

kommer att påverka den dagliga driften av en verksamhet och även om 

administrationskostnaderna vid upplösningen kommer minska, uppfylls inte regeringens mål att 

bolagens vardag förenklas.  

 

Lagrådsremissen innehåller förenklingar som inte utgör någon större risk men jag anser inte att 

förslaget bör införas på grund av att vinsterna är för små. Att förändra regler är en dyr process 

och nya regler innebär administrationskostnader även om reglernas avsikt är att minska dessa. 

Efter att ha genomfört en enkel överslagsräkning av lagrådsremissens förslag och förväntade 

utfall kunde jag konstatera att bolagens administrationskostnader skulle minska med ca 805 kr 

årligen och för 0,067 % av bolagen skulle kostnaderna minska med ytterligare ca 666 kr. I 

remissen framgick det att förenklingarna också skulle innebära andra fördelar än minskade 

kostnader. Jag motsätter mig inte att lagrådsremissen har andra fördelar men det är inte dessa 

fördelar som eftersträvas på nuvarande stadium och att genomföra förslaget anser jag vore 

kontraproduktivt. 
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Inget av förenklingsförslagen bör genomföras i sin helhet, enligt mig. Jag har därför utrett vilka 

förenklingar som jag tror bäst uppfyller målen. Undersökningar från GEM och riksrevisionen 

visade på att de regelområden som svenska bolag ansåg var mest betungande var reglerna om 

skatt och redovisning. Vidare hade svenskar ett ganska lågt självförtroende vad det gäller sin 

förmåga att driva bolag. En av källorna till de mesta administrationskostnaderna uppgavs också 

vara att bolagen ständigt behövde uppdatera sig om vilka regler som gällde. Med anledning av 

denna information är det viktigt att regelförändringar som genomförs är väl genomtänkta och 

utgör stora minskningar av bolagens kostnader - annars blir förenklingen utan verkan.  

 

Även inom EU sker det förändringar inom associationsrätten och det område som kan få störst 

konsekvenser för den svenska associationsrätten är SPE-bolagen, om de blir verklighet. SE-

bolagen som infördes 2004 blev ingen större succé men jag är av uppfattningen att SPE-bolagen 

skulle få en stor påverkan på de europeiska ländernas associationsrätt. Det är tänkbart att SPE-

bolagen skulle kunna leda till att det i framtiden inte finns små svenska aktiebolag, vilket skulle 

innebära att de förändringar av ABL som nu föreslås genomföras, blir utan verkan. Vad som sker 

i framtiden kan ingen veta men min gissning är att det kommer dröja många år innan EU lyckas 

enas om en förordning för SPE-bolag. Tills den dagen bör Sverige arbeta vidare med och 

förbättra ABL för både små och stora bolag. 

 

De förenklingar jag anser bör införas på nuvarande stadium är de delar av SOU 2009:34 som jag 

ansåg skulle leda till ett förenklat bolagsbildande samt minskade kostnader. Vidare anser jag att i 

samband med förenklingarna bör lagtexten formuleras på en svenska som är lättförståelig. 

Slutligen bör redovisningsreglerna ses över och jag är mycket positiv till att det införs en 

möjlighet att redovisa enligt en rak kontantmetod. Det skulle bli en märkbar förenkling i de allra 

minsta bolagens vardag.   
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