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Sammanfattning 

Syftet med min uppsats är att undersöka om det finns ett behov för en ny bolagsform, som är 

enkel att bilda och administrera för fysiska eller juridiska personer som önskar bedriva 

näringsverksamhet i liten skala. Om en ny bolagsform skulle införas i svensk associationsrätt, 

ämnar jag undersöka om det kan bidra till att de mindre näringsverksamheternas 

administrativa börda minskar. Frågan om en ny bolagsform avslogs senast i utredningen om 

förenklingar i aktiebolagslagen med hänvisning till att förenklingar i ABL var att föredra 

framför införandet av en ny bolagsform. Regeringen har under de senaste åren uppsatt 

målsättningar som syftar till att sänka den administrativa bördan. Bland de åtgärder som 

genomförts har revisionskravet för mindre näringsverksamheter avskaffats, kapitalkravet för 

privata aktiebolag har sänkts och ytterligare förenklingsåtgärder avseende ABL planeras. 

Frågan kvarstår dock ifall en ny bolagsform, likt det tyska GmbH:et eller det amerikanska 

LLC:et, vore en bättre lösning för de mindre näringsverksamheterna i Sverige. GmbH:et och 

LLC:et är mycket populära bolagsformer för mindre näringsverksamheter på grund av det 

begränsade personliga ansvaret och den flexibilitet avtalsfriheten medför.  

 

Jag anser att ABL är alltför omfattande för mindre näringsverksamheter och att adressaten 

inte är riktigt tydlig. En ny bolagsform med en egen lag, vid sidan av ABL behöver utarbetas. 

Bolagsformen bör rikta sig till verksamheter med en eller ett fåtal delägare och karakteriseras 

av ett begränsat ansvar. Dessutom skall bolagsformen ha ett ringare kapitalkrav med större 

avtalsfrihet för delägarna. Här kan erfarenheter från det tyska GmbH:et och det amerikanska 

LLC:et implementeras, särskilt gällande bolagets form men även hur missbruk av 

bolagsformen kan förhindras och motarbetas. De förenklingsåtgärder som riktar sig till 

mindre näringsverksamheter borde även gälla för den nya bolagsformen och direkt 

implementeras i den nya lagstiftningen, vilket skulle leda till att den administrativa bördan 

minskas. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Behovet av en ny bolagsform för mindre näringsverksamheter har diskuterats i Sverige under 

flera år i olika forum. Diskussionerna fortsatte även efter att den nya aktiebolagslagen 

(2005:551) (ABL) trädde i kraft den 1 januari 2006.
1
 I dagsläget är en fysisk eller juridisk 

person som önskar bedriva näringsverksamhet i bolagsform utan personligt betalningsansvar 

hänvisad till att bilda eller förvärva ett aktiebolag. Aktiebolaget är en populär bolagsform där 

kapital kan ackumuleras från ett stort antal investerare utan att aktieägarna har något eget 

ansvar för bolagets förpliktelser, vilket har attraherat många mindre näringsverksamheter. I 

Sverige har lagstiftaren valt att reglera en bolagstyp, med två bolagskategorier, det privata och 

det publika aktiebolaget, tillsammans i ett regelverk. Lagstiftningen för ABL är omfångsrik 

och innehåller mer än 850 paragrafer som både privata och publika aktiebolag skall följa. 

Lagen innehåller omfattande information med i stort sett gemensamma regler för båda 

bolagskategorierna. Flertalet intressenter inom svensk associationsrätt har framhållit att ABL 

är konstruerad enbart efter de stora aktiebolagens behov.
2
 Sett till ett internationellt 

sammanhang väljer flertalet utländska näringsidkare att driva filialer i Sverige genom 

bolagsformer med lägre aktiekapital, istället för att starta upp ett svenskt dotterbolag i form av 

ett aktiebolag.
3
 Bakgrunden härtill är den etableringsfrihet som ett antal domar från EU

4
-

domstolen innebar för näringsverksamheter inom EU, där verksamheterna kunde bedriva 

näringsverksamhet i andra länder och i andra bolagsformer än i hemlandet.
5
  

 

                                                 
1
 Flertalet motioner (se under kapitel 2), regeringens budgetproposition för 2007 Prop. 2006/07:1 Förslag till 

statsbudget för 2007, SOU 1978:66 Andelsbolag, SOU 2009:34 Förenklingar i aktiebolagslagen. m.m., artiklar 

av Rolf Skog, Jan Andersson (se kap 2.2).  
2
 Svenskt Näringslivs sammanfattning, Svenskt Näringsliv 2007-11-05, Utredning om ett enklare bolag, (2012-

11-22), http://svensktnaringsliv.se, artiklar av Rolf Skog, Jan Andersson (se kap 2.2). 
3
 Se bland annat SOU 2010:46 Utländsk näringsverksamhet i Sverige, s. 13 ff och Skog, Rolf (2006) Ny 

företagsform utan personligt ansvar? Balans; Nov2006, Vol. 32:11, s. 23 f.  
4
 Den 1 november 1993 trädde Maastrichtfördraget i kraft varigenom Europeiska gemenskapen, EG, övergick till 

att bli Europeiska unionen, EU. Jag kommer i löpande text använda mig genomgående av förkortningen EU. 

Genom införandet den 1 december 2009 av Lissabonfördraget bytte Europeiska gemenskapernas domstol, EG-

domstolen namn till Europeiska unionens domstol, EU-domstolen. Jag kommer i löpande text använda mig 

genomgående av EU-domstolen, även där domar utgavs av EG-domstolen. 
5
 Se bland annat dom av den 9 mars 1999, mål C-212/97, [1999] ECRI-1495Centros vs Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen (nedan kallas Centros), dom av den 5 november 2002, mål C-208/00, Überseering BV vs 

Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC) (nedan kallad Überseering) och dom av den 27 

september 1988, mål C-81/87, [1988] ECR 5483, Daily Mail and General Trust vs H.M.Treasury (nedan kallad 

Daily Mail). 
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Redan under 1970-talet tillsattes en första utredning rörande huruvida svensk bolagsrätt var i 

behov av en ny bolagsform. Bolagskommittén
6
 kom fram till att det var synnerligen angeläget 

att en ny bolagsform infördes i svensk associationsrätt. Bolagsformen skulle karakteriseras av 

ett begränsat personligt betalningsansvar och att lägsta kravet på kapitalinsatsen drastiskt 

borde sänkas. Dock valde regeringen att inte anta utredningens förslag.
7
 Efter ett flertal 

utfärdade bolagsrättsliga EU-direktiv
8
 skedde år 1995 en uppdelning av det svenska 

aktiebolaget i privata och publika aktiebolag.
9
 Frågan kvarstod dock om det behövdes en ny 

bolagsform för att tillgodose de mindre näringsverksamheternas behov med enklare regler än 

vad aktiebolagslagen tillgodosåg. Den äldre aktiebolagslagen (1975:1385) (ÄABL), var 

anpassad för flera personer som önskade driva ett bolag utan personligt betalningsansvar och 

med ett visst satsat kapital, vilket inte alltid passade de mindre näringsverksamheterna som 

oftast hade en eller två delägare. År 2006 infördes en ny aktiebolagslag som har gett upphov 

till en hel del diskussioner där för- och nackdelar med en så pass omfattande och 

svåröverskådlig reglering diskuterats.
10

 Bland annat har problem med regelverket tagits upp, 

där oron är att anpassningen av två bolagskategorier i ett enda regelverk, kan medföra risken 

att regelverket varken passar det privata eller det publika aktiebolaget.
11

  

 

Genom budgetpropositionen för år 2007
12

 avsåg regeringen komma till rätta med de problem 

som den nya ABL fortfarande innebar för mindre aktiebolag och tillsatte en utredning om 

svensk associationsrätt var i behov av en helt ny bolagsform. För att utreda denna fråga skulle 

dels ställning tas till om kravet på lägsta tillåtna aktiekapital borde sänkas för privata 

aktiebolag, dels om förenklingar i ABL var ett bättre alternativ än en ny bolagsform.
13

 

Ytterligare steg mot att förenkla för mindre aktiebolag gjordes bland annat genom att avskaffa 

revisionsplikten för de minsta bolagen. Den administrativa bördan kan vara mycket 

betungande för mindre näringsverksamheter och regeringen avsåg att minska de 

                                                 
6
 De sakkunniga antog namnet ”1974 års bolagskommitté”, SOU 1978:66, s. 3.  

7
 SOU 1978:66 s. 129 ff.  

8
 EU:s bolagsrättsdirektiv (68/151/EEG), (77/91/EEG), (78/855/EEG) och (89/667/EEG). 

9
 Prop. 1993/94:196 Ändringar i aktiebolagslagen (1975:1385) m.m. s. 72. 

10
 Se bland annat Andersson, Jan, (2005), 787 §§, Nordisk Tidskrift for Selskabsret nr 4, Skog, Ny företagsform 

utan personligt ansvar? och Andersson, Jan. Produkt, utbud och efterfrågan – ett tema och en policy för 

bolagsrättslig lagstiftningsteknik. Kellgren, Jan & Jacobson, Herbert (red.), Vänbok till Ingrid Arnesdotter: 

uppsatser i affärsrättsliga frågor och om utbildning i affärsrätt. Jure, Stockholm, 2012. s. 9 ff. 
11

 Andersson, 787 §§, s. 39 ff. 
12

 Prop. 2006/07:1.  
13

 SOU 2008:49 Aktiekapitalet i privata aktiebolag och SOU 2009:34. 
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administrativa kostnaderna för aktiebolag i Sverige fram till år 2010 för att öka 

nyföretagandet.
14

  

 

Flertalet andra länder har valt att införa bolagsformer som är speciellt anpassade för de 

mindre bolagens behov vid sidan av motsvarande aktiebolag. Två bolagsformer som vuxit 

fram vid sidan av det tyska Aktiengesellschaft (AG) och det amerikanska corporation, som 

har framhävts som speciellt framgångsrika är det tyska Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

(GmbH) och det amerikanska Limited Liability Company (LLC).
15

 Båda ger ett begränsat 

personligt ansvar likt ett aktiebolag men liknar mer ett handelsbolag till strukturen där 

bolagsmännen har en vittgående avtalsfrihet.
16

 Således har frågan uppkommit om de 

bolagsformer som finns i Sverige är tillräckliga för mindre näringsverksamheter, både ur 

konkurrenshänsyn gentemot utländska bolagsformer men också för vårt inhemska 

näringsliv.
17

 

 

1.2 Problemformulering 

Finns det ett behov av en ny svensk bolagsform, anpassad för näringsverksamhet i liten skala 

och med få ägare? Kan införandet av en sådan ny bolagsform i svensk associationsrätt bidra 

till att minska mindre näringsverksamheters administrativa börda?  

 

1.3 Syfte 

Jag ämnar genom min uppsats utreda om ett behov för en ny bolagsform finns i svensk 

associationsrätt, som är enkel att starta upp och administrera för fysiska eller juridiska 

personer som önskar bedriva en näringsverksamhet i liten skala. En viktig fråga är huruvida 

en ny bolagsform skulle kunna innebära minskade administrativa kostnader för mindre 

näringsverksamheter främst gällande bolagsbildning, organisation och förvaltningen av 

näringsverksamheten. Jag ämnar undersöka vilka förenklingsåtgärder som genomförts både i 

Sverige och inom EU och vilka som är planerade för att undersöka huruvida 

                                                 
14

 SOU 2008:32 Avskaffandet av revisionsplikten för små företag och prop. 2006/07:1 utg. omr. 24, s. 27. 
15

 Det har hävdats både i den senaste SOU 2009:34, s. 186 och i flertalet motioner och utredningar, som 

exempelvis SOU 1978:66, s. 95 och dir. 2007:132 Ett enklare aktiebolag, s. 11.  
16

 Se bland annat § 13 Abs. II.I Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung , (GmbHG) 

gällande GmbH:ets form och Emerson, Robert W. Business Law. Barron´s Educational Series, Inc, 2009, s. 350 

f, gällande LLC:ets form.  
17

 Se bland annat SOU 2009:34, s 15 ff och dir. 2007:132, s. 1 f och 9 ff. 
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förenklingsåtgärderna kan komma att vara tillämpliga även på en ny svensk bolagsform för att 

sänka den administrativa bördan. 

 

Frågan om en ny bolagsform utreddes inte vidare i SOU 2009:34 utan en förenkling av 

gällande reglering ansågs i utredningen vara smidigare för lagstiftaren, eftersom en helt ny lag 

inte behövde utarbetas. Trots det anser jag att det finns utrymme att utreda frågan ytterligare 

eftersom motiveringen var knapphändig och hänvisade till att utredningen om förenklingar i 

ABL först måste färdigställas, innan ett ställningstagande kunde tas till frågan om ett 

införande av en ny bolagsform.
18

 I utredningen framhävdes även att ett förslag om ett 

europeiskt privat aktiebolag hade framlagts av EU-kommissionen. Ett så kallat Societas 

Privata Europaea (SPE)
19

, vilket kunde vara ett alternativ för svenska näringsverksamheter 

istället för en ny svensk bolagsform.
20

 I och med att SPE-bolagen inte verkar få någon 

framgång och genom att ett utredningsarbete med förenklingar inom aktiebolagslagen har 

lagts fram, anser jag att det är en väl vald tidpunkt att utreda frågan om behovet av en ny 

bolagsform vidare.
21

  

 

Därutöver avser jag utreda framväxten av det tyska GmbH och dess underkategori 

Unternehmensgesellschaft (UG), för att se vilka för- och nackdelar som bolagsformen innebär 

inom tysk bolagsrätt och vilka behov som GmbH:et och UG:et fyller för mindre 

näringsverksamheter. Syftet är att utröna hur missbruk av bolagsformen har hanterats och vad 

som har gjorts på senare år för att bibehålla attraktiviteten hos GmbH:et gentemot 

konkurrerande bolagsformer som kan grundas av utländska näringsverksamheter i Tyskland. 

Jag ämnar även undersöka den amerikanska bolagsformen LLC, som är en attraktiv 

bolagsform i USA. Även svenska bolag som etablerar filialer i USA har visat en tendens att 

välja just LLC:et som bolagsform.
22

 Vidare är den avtalsfrihet som GmbH:et och LLC:et 

innebär ett intressant inslag att undersöka. Jag avser studera för- och nackdelar med GmbH:et 

och LLC:et i syfte att utröna om en motsvarande bolagsform kan införas i svensk rätt. Därtill 

                                                 
18

 SOU 2009:34, s. 39 f. 
19

 Rådets förordning om stadga för ett europeiskt privat aktiebolag (SPE-bolag), KOM(2008) 396 slutlig, Bryssel 

den 2008-06-25. Se även kapitel (2.2.3) om SPE-bolaget för en närmare förklaring av bolagsformen. 
20

 SOU 2009:34, s. 17.  
21

 Se bland annat Förslag till rådets förordning av den 25 juni 2008 om stadga för ett europeiskt privat 

aktiebolag. KOM (2008) 396 slutlig och Stadga om ett privat Europabolag (2010/C 87 E/46). 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 mars 2009 om förslaget till rådets förordning om stadga för 

ett europeiskt privat aktiebolag (SPE-bolag) (KOM(2008)0396 – C6-0283/2008 – 2008/0130(CNS)). 
22

 Se bland annat Swedbank First Securities LLC, som är en del av Swedbank AB (publ). 
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är syftet att undersöka om en sådan ny bolagsform kan komma att gynna svenskt näringsliv 

och öka nyföretagandet. 

 

1.4 Avgränsning 

Jag avser begränsa mig till att utreda frågan om en ny bolagsform behöver införas i svensk 

associationsrätt. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt frågan om möjligheten att 

minska den administrativa bördan för mindre näringsverksamheter gällande bolagsbildningen, 

organisationen och driften av näringsverksamheten. Jag kommer endast att utreda de 

administrativa kostnader som är ett resultat av lagstiftning. Om jag skulle företa en utredning 

av andra kostnader som är ett led i den administrativa bördan för aktiebolag skulle jag frångå 

syftet att utreda ett juridiskt problem. 

 

Jag kommer inte att presentera förslag till enklare regler för privata aktiebolag, utan endast 

granska bland annat utredningen i SOU 2009:34 och varför frågan om en ny bolagsform inte 

utreddes vidare. Inte heller avser jag att lägga fram ett förslag till ny lagstiftning om jag i min 

uppsats kommer fram till den slutsatsen att en ny bolagsform bör utarbetas. Det skulle komma 

att kräva ett alltför omfattande arbete som inte hade kunnat ges rättvisa inom ramarna för min 

uppsats. Jag avser däremot diskutera möjliga former som en ny bolagsform skulle kunna ta 

och diverse utmärkande drag som skulle kunna vara tänkbara. 

 

En begränsning kommer även att ske till det svenska aktiebolaget eftersom det är den enda 

bolagsformen utan personligt ansvar för småföretag som finns att tillgå i svensk 

associationsrätt. Övriga associationsformer som finns i Sverige innebär på ett eller annat sätt 

ett personligt betalningsansvar, vilket är något som en eventuellt ny bolagsform inte förväntas 

ha. Jag ämnar inte poängtera skillnaderna mellan ett svenskt handelsbolag och aktiebolag, de 

bolagsformer jag gör en komparativ studie av är en hybrid mellan de två bolagsformerna och 

saknar motsvarighet i svensk associationsrätt. Läsaren förutsätts således ha grundläggande 

kännedom om hur ett svenskt aktiebolag och handelsbolag skiljer sig åt. 

 

Jag är medveten om den jämförelse som kan göras med bolagsformerna i våra nordiska 

grannländer och Kontinentaleuropa. Jag dock valt att begränsa de bolagsformer jag utreder 

djupare till det tyska GmbH och det amerikanska LLC. Anledningen härtill är den relevans 

som de valda bolagsformerna har för en komparativ studie för svensk bolagsrätt. Motivet till 
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att göra en komparativ studie av dessa bolagsformer är dels den svenska aktiebolagslagens 

närhet till den tyska bolagsrätten, dels att det amerikanska LLC är en framgångsrik 

bolagsform i USA. Eftersom olika delstater i USA reglerar bolagsformen LLC olika har jag 

valt att begränsa mig till delstaten Delawares reglering av LLC:et. Ett stort antal europeiska 

bolagsrättare anser att LLC:et borde tjäna som modell vid utarbetandet av nya bolagsformer i 

Europa och båda bolagsformerna omnämns även i det svenska kommittédirektivet från 

2007.
23

 Eftersom det brittiska private limited company (Ltd.) har spelat en stor roll både i 

utarbetandet av det svenska aktiebolaget, och för att många bolag i Tyskland drivs som ett 

Ltd. genom filialer, kommer jag att ta med vissa grundläggande drag hos denna bolagsform.
24

 

Jag ämnar däremot inte fördjupa mig i den brittiska associationsrätten mer än att beskriva det 

brittiska Ltd. i den utsträckning som krävs för min analys. Även andra rättsordningar kan 

komma att omnämnas i korthet för att ge läsaren en bättre uppfattning om rådande rättsläge, 

men jag ämnar inte fördjupa mig i dessa rättsordningar eftersom det skulle leda till en alltför 

ytlig diskussion.
25

 

 

I fråga om den komparativa studien av utländsk rätt förutsätts läsaren äga viss grundläggande 

kännedom om tysk och amerikansk associationsrätt, eftersom jag inte avser behandla 

respektive lands rättsordningar på en grundläggande nivå.  

 

1.5 Metod  

Jag avser i min uppsats att använda mig av en komparativ metod där jag kommer att göra en 

multilateral jämförelse
26

. Det innebär att jag ämnar jämföra flera länders rättsordningar för att 

undersöka huruvida den svenska associationsrätten fyller sin funktion för de mindre 

näringsverksamheterna. Den komparativa rätten är ett numera vedertaget begrepp och 

används även inom andra länders rättsordningar, bland annat tyskans Rechtsvergleichung och 

                                                 
23

 Se bland annat SOU 2009:34, McCahery, Joseph, A., Introduction: Governance in Partnership and Close 

Corporation Law in Europe and the United States. McCahery, Joseph, A., Raaijmakers, Theo, & Vermeulen, 

Erik, P. M. (red.) The Governance of Close Corporations and Partnerships: US and European Perspective. 

Oxford University Press, New York, 2004, s. 6 och Skog, Ny företagsform utan personligt ansvar? s. 25. 
24

 Se kapitel 2.3.3 rörande aktiebolagets uppdelning i privata och publika aktiebolag, Müller, Klaus J., The 

GmbH. A Guide to the German Limited Liability Company, Verlag C. H. Beck, München, 2009. s. 198 ff och 

Klunziger, Eugen. Grundzüge des Gesellschaftsrechts. Verlag Franz Vahlen, München, 2009. s. 243. 
25

 Exempelvis Italien, Nederländerna och Spanien har även de övervägt huruvida det finns skäl att införa en ny 

bolagsform. De har dock i likhet med Sverige valt att enbart försöka förenkla den befintliga lagstiftningen. Se 

bland annat SOU 2009:34 s. 16 f. och s. 134 och artikeln av Skog, Ny företagsform utan personligt ansvar? s. 

25.  
26

 Bogdan, Michael. Komparativ rättskunskap. Norstedts Juridik, Vällingby, 2008. s. 56.  
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den engelska termen comparative law.
27

 Studien av utländska rättsordningar är något som kan 

användas för att ge en bättre förståelse för den egna rätten och för att påvisa likheter eller 

olikheter i en jämförande studie.
28

  

 

De länders rättsordningar jag har valt att jämföra den svenska med, är den tyska och 

amerikanska rätten. Jag är medveten om de skillnader som finns mellan respektive lands 

rättsordningar, som kan delas in i tre grupper av rättsfamiljer. Svensk rätt tillhör den nordiska 

rättsordningen, som tillhör en egen rättsfamilj vid sidan av de romanska och germanska 

rättsfamiljerna.
29

 Den tyska rättsordningen är en del av det kontinentala rättssystemet och 

benämns ofta romansk-germansk rätt eller enbart den germanska rättsfamiljen. Det råder dock 

delade meningar huruvida en distinktion bör göras mellan de båda familjerna av 

rättsordningar eller inte.
30

 Den amerikanska rätten är en speciellt viktig del av common law 

och benämns den anglo-amerikanska rätten.
31

 Trots att rättsfamiljerna skiljer sig åt, är själva 

syftet med en komparativ metod jämförelsen och funktionaliteten av rättsordningarna. En 

jämförelse kan endast göras inom rättsvetenskap om det som jämförs i grunden uppfyller 

samma funktion.
32

 Därför är det av stort intresse att jämföra dessa rättsordningar eftersom de 

skall lösa samma grundläggande problem med en bolagsform för mindre 

näringsverksamheter.  

 

Även inslag av EU-rätt kommer att presenteras, eftersom svensk och tysk rätt till stor del 

bygger på utfärdade direktiv och förordningar från EU. Mitt val av metod har varit för att 

undersöka om de utländska rättsordningarna måhända har bättre alternativa lösningar gällande 

bolagsformer för mindre näringsverksamheter än den svenska rätten. Min analys kommer 

därför att ha en hel del normativa inslag, vilket innebär att jag kommer att föra en diskussion 

avseende ett införande av en ny bolagsform och hur bolagsformen bör vara uppbyggd i svensk 

associationsrätt. 

 

                                                 
27

 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 18 f.  
28

 Bogdan, Komparativ rättskunskap, s. 21 och s. 27. 
29

 Zweigert, Konrad & Kötz, Hein. Introduction to Comparative Law. Claredon Press, Oxford, 1998, s. 277. 
30

 Det råder delade meningar om en distinktion skall göras mellan den romansk-germanska rätten. Zweigert och 

Kötz menar på att den romanska rätten är nära besläktad med den germanska rättsfamiljen men att de bör 

åtskiljas. Den tyska rättsordningen tillhör den germanska rättsfamiljen emedan exempelvis den franska 

rättsordningen tillhör den romanska rätten med sin Code Civil.  
31

 Zweigert & Kötz, Introduction to Comparative Law, s.180 och s. 239. 
32

 Zweigert & Kötz, Introduction to Comparative Law, s.180 och s. 34. 
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Flera centrala aspekter av det svenska aktiebolaget har sitt ursprung i utländsk rätt. ABL är 

delvis konstruerad av den tyska Aktiengesetz (AktG) och aktiebolaget självt har fått sin 

uppdelning i privata och publika bolagskategorier efter den brittiska bolagsmodellen.
33

 Den 

komparativa metoden kommer således att vara behjälplig i att förstå den svenska 

rättsordningen och även för att få in nya perspektiv från utländsk rätt. Dessutom har jag för 

avsikt att genom den komparativa metoden undersöka om de utländska rättsordningarna har 

en fungerande lösning på problemet att mindre näringsverksamheter har en stor administrativ 

börda för att efterleva lagar och regelverk.  

 

Mitt tillvägagångssätt kommer för den svenska rättens vidkommande att till stor del utgå från 

att undersöka förarbeten för att utreda rättsutvecklingen, samt varför frågan om en ny 

bolagsform har avfärdats tidigare. Därtill kommer diverse betänkanden, direktiv och motioner 

att presenteras. Lagtext kommer att behandlas på en övergripande nivå. Jag ämnar således inte 

att föra en diskussion om enskilda paragrafer utan istället föra en diskussion om ABL:s 

utformning och omfattning. Vetenskapliga artiklar kommer att användas för att understryka 

de diskussioner som behandlar ABL:s omfattning och om det finns ett behov av en ny 

bolagsform. 

 

Jag avser utreda om GmbH:et och LLC:et i respektive lands rättsordning tjänar sin funktion 

och uppfyller det behov som föranledde deras införande. Därför kommer jag att undersöka 

lagtext, doktrin och artiklar i de utländska ländernas rättsordningar som behandlar 

bolagsformerna GmbH och LLC.  

 

Något som bör nämnas är de översättningsproblem som kommer att uppkomma. Flertalet 

tyska eller amerikanska juridiska uttryck saknar motsvarighet i svenskan. För att jag skall 

kunna återge en korrekt förståelse och samtidigt behålla innebörden av uttrycket, ämnar jag 

att behålla uttrycken på sina originalspråk. Jag anser inte att uttrycken är så pass främmande 

för en svensk jurist, att en översättning är erforderlig.  

 

1.6 Disposition 

Framläggningen kommer att ta sin form i sju kapitel. Diskussionen om behovet av en ny 

bolagsform presenteras i kapitel 2, tillsammans med de försök som gjorts fram till idag för att 

                                                 
33

 Prop. 1993/94:196, s. 71. 
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introducera en ny bolagsform, samt framväxten av aktiebolagsformen som vi har idag med två 

bolagskategorier. Kapitel 2 innehåller vidare en förklaring av den administrativa bördan som 

mindre näringsverksamheter har, vilket är en central punkt i uppsatsen. I kapitel 3 kommer jag 

att behandla de regelförenklingar som gjorts och de mål som ställts upp för att minska den 

administrativa bördan för mindre aktiebolag i Sverige tillsammans med 

regelförenklingsarbetet som pågår inom EU. Framväxten av det tyska GmbH:et och dess 

underkategori UG, samt deras kännetecken introduceras i kapitel 4 och det amerikanska 

LLC:et beskrivs i kapitel 5. Även administrativa kostnader för bolagsbildande och 

organisationen i GmbH:et och LLC:et kommer att tas upp i kapitel 4 och 5 efter respektive 

land. I kapitel 6 avser jag diskutera om en ny bolagsform behöver införas i svensk 

associationsrätt och huruvida det kan innebära lättnader i den administrativa bördan för 

mindre näringsverksamheter. Slutsatserna presenteras i kapitel 7. 
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2 Introduktion 

2.1 Inledande ord 

I detta kapitel presenteras dels huruvida ett behov av en ny bolagsform finns, dels frågan om 

en ny bolagsforms tidigare behandling i förarbeten och utredningar. För att läsaren skall få en 

förståelse för hur aktiebolaget har vuxit fram tills idag, redogörs även för uppdelningen av 

aktiebolaget och lagstiftningen som har ansetts alltför betungande för mindre aktiebolag att 

följa. Slutligen för att belysa problemet ytterligare introduceras den administrativa bördan 

som mindre näringsverksamheter har som är ett resultat av den omfattande lagstiftningen samt 

förordningar och föreskrifter. 

 

2.2 Behovet av en ny bolagsform 

2.2.1 Finns ett behov av en ny bolagsform? 

Svensk associationsrätt är till stor del strukturerad för att överensstämma med EU:s 

bolagsrättsliga direktiv och har två kategorier av bolagsformer utan personligt ansvar för 

delägarna, privata och publika aktiebolag. De båda bolagskategorierna av aktiebolaget är i 

svensk rätt reglerade i samma lag, till skillnad från flertalet andra medlemsländer som valt att 

reglera olika bolagskategorier i separata lagar.
34

  

 

ABL anses mer överskådlig och enklare att orientera sig i än tidigare aktiebolagslagstiftning
35

, 

men flera argument angående att lagen är konstruerad utefter de större aktiebolagens behov 

kvarstår och ändamålsenligheten med lagen har ifrågasatts. ABL omfattar 32 kapitel och 

innehåller mer än 850 paragrafer som är tänkt att passa både små och stora aktiebolag, privata 

som publika. Lagstiftaren har valt att behålla det privata aktiebolaget som enda val till 

bolagsform för mindre verksamheter som bedrivs utan personligt ansvar. SPE-bolaget 

framhävs som en behövlig reform som skulle kunna konkurrera med ABL och det privata 

aktiebolaget.
36

 Förslaget om ett SPE-bolag i EU motarbetas av bland annat Sverige, som 

framhåller att en sådan bolagsform skulle kunna användas för att kringgå nationella regler.
37

 

 

                                                 
34

 Dir. 2007:132, s. 9.  
35

 Lag (1944:705) om aktiebolag och aktiebolagslagen (1975:1385). 
36

 Andersson, Vänbok till Ingrid Arnesdotter: uppsatser i affärsrättsliga frågor och om utbildning i affärsrätt, s. 

13 f. 
37

 Dnr 090-1923-2010/11, Justitiedepartementet, Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt. Överläggning 

med Civilutskottet 2011-03-03, Förslag till förordning om privata europabolag (SPE), Bilaga 3 SPE-bolag. s. 2. 
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Mindre näringsverksamheter måste lägga ner mycket tid på att tillgodogöra sig information 

och uppfylla kraven som ställs i lagar och regelverk. Den administrativa bördan som läggs på 

de mindre bolagen har ansetts alltför stor och regeringen har som mål att sänka de 

administrativa kostnaderna för verksamheter som bedrivs i liten skala.
38

 Som ett led i målet att 

sänka de administrativa kostnaderna ämnade regeringen se över tillskapandet av en ny 

bolagsform.
39

 Justitiedepartementet framförde att frågan om en ny bolagsform vid sidan av 

det privata och publika aktiebolaget har inte bara diskuterats i Sverige, utan även andra länder 

inom EU. Dessa länder har övervägt att gå längre än att endast ha en uppdelning av 

aktiebolaget och möjligen införa en helt ny bolagsform vid sidan av de befintliga 

aktiebolagen.
40

  

 

Justitiedepartementet menade att om en ny bolagsform skulle införas, kunde lagstiftningen 

möjligen utgå från ABL men väsentliga delar skulle kunna undvaras. Exempelvis skulle regler 

om aktiebolagets organisation kunna utgå. Fördelarna med att utgå från ABL vore att 

regelverket skulle kunna bli relativt okomplicerat och lättare för små näringsverksamheter att 

följa.
41

 Möjligt vore även att bilda en ny bolagsform helt utanför ABL:s ram men det skulle 

innebära ett mer tidskrävande arbete. Utredningen borde enligt Justitiedepartementet ta del av 

erfarenheter från andra europeiska länder men även se till bolagsformerna i Nordamerika för 

mindre näringsverksamheter utan personligt ansvar.
42

 

 

2.2.2 Utredning om en ny bolagsform  

I utredningen om förenklingar i aktiebolagslagen från 2009
43

 framhölls att den som önskade 

bedriva näringsverksamhet ensam kunde välja att bli enskild näringsidkare, där ingen klar 

gräns fanns mellan företagets och den egna ekonomin. Alternativt kunde flera personer som 

önskade bedriva en näringsverksamhet välja att bilda ett handelsbolag eller ett 

kommanditbolag. Enda möjligheten att undslippa personligt ansvar för bolagets förpliktelser 

helt var att bilda eller förvärva ett aktiebolag.
44

 Genom etableringsfriheten inom EU, som 

innebar en rätt att genom filialer bedriva näringsverksamhet i det egna landet i form av 

utländska bolagsformer, ökade konkurrensen mellan medlemsländerna. Även inom Sverige 

                                                 
38

 Se bland annat dir. 2007:132, s. 2 f, SOU 2009:34, s. 16 och kapitel 3.4. 
39

 Prop. 2006/07:1 utg.omr. 24, s. 27.  
40

 Dir. 2007:132, s. 9 f.  
41

 Dir. 2007:132, s. 10.  
42

 Dir. 2007:132, s. 11.  
43

 SOU 2009:34. 
44

 SOU 2009:34, s. 133. 
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gjordes förändringar för att möta de ökade antal näringsverksamheter som önskade bedriva 

näringsverksamhet genom en filial i Sverige.
45

 Associationsrättsliga regleringar började ses 

över i medlemsländerna och även i Sverige fanns frågan om ytterligare en bolagsform 

behövde införas. Anledningen härtill var dels för att kunna möta kraven på enklare regleringar 

för mindre näringsverksamheter, dels för att möta konkurrensen från andra länder som kunde 

erbjuda förmånligare bolagsformer.
46

 

 

Genom införandet av ABL år 2006 ansågs lagen förvisso ha blivit längre textmässigt, men 

mer överskådlig och enklare att orientera sig i. Vidare diskuterades i utredningen huruvida 

ytterligare förenkling av ABL var ett bättre alternativ än ett omfattande arbete för att införa ett 

nytt regelverk med en ny bolagsform. I utredningen framhölls att flertalet intressenter på 

området hävdat att ABL enbart var konstruerat efter de större aktiebolagens behov. Skulle en 

ny bolagsform införas borde utgångspunkten vara ABL och lagen om handelsbolag och enkla 

bolag (1980:1102) (HBL). Anledningen härtill var att nya bolagsformer normalt sett 

utvecklades under en lång tidsperiod, i samspel med näringslivet.
47

 

 

En ny bolagsform utan ett lagstadgat minsta kapitalkrav och med ett begränsat personligt 

ansvar var enligt utredningen inte att föredra. Anledningen härtill var dels att de 

rättsordningar Sverige normalt sett jämfördes med i associationsrättsliga sammanhang hade 

krav på ett lägsta kapital, dels hade även det nya SPE-bolaget ett lägsta kapitalkrav. Delägarna 

kunde förvisso enligt utredningen erbjudas större avtalsfrihet för att uppnå en enklare 

reglering. Däremot om målet var att uppnå en enklare reglering, kunde lärdom dras av det 

danska anpartsselbskab. Där fick analogier dras till den danska lagen för aktieselbskab, 

aktieselskabsloven. Bolagen fick rent praktiskt problem av för få regleringar och kunde inte 

uttyda vad som var gällande rätt.
48

  

 

                                                 
45

 Se bland annat SOU 2010:46, s. 13 ff, dir. 2007:136, s. 4 och Skog, Ny företagsform utan personligt ansvar? 

s. 23 f. Den 27 december 2009 gjordes även en del ändringar i filiallagen (1992:160). Däribland togs kravet bort 

som gällde att om verksamheten bedrivs av en enskild näringsidkare gäller att utländska medborgare var 

skyldiga att ha en i Sverige bosatt föreståndare med ansvar för den här bedrivna verksamheten (filiallagen 2 § 2 

st). Det innebär att en verksamhet som bedrivs inom EES-området kan bedriva verksamhet i Sverige utan någon 

företrädare, vilket kan innebära svårigheter att få tag på en ställföreträdare. I filiallagen stadgas att utländska 

företag inte måste bedriva näringsverksamheten genom en filial, tvärtom kan de välja etablering genom ett 

svensk dotterföretag, vilket borde framhävas ytterligare enligt SOU 2010:46, s. 141. 
46

 SOU 2009:34, s. 133 f.  
47

 SOU 2009:34, s. 136 f. 
48

 SOU 2009:34, s. 134. 
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I utredningen påpekades även att flera medlemsländer inom EU, såsom Italien, Spanien och 

Nederländerna, har fört diskussioner om att införa en ny bolagsform för näringsverksamheter 

som bedrevs i liten skala. Samtliga länder nöjde sig dock med att endast förenkla gällande 

lagstiftningar. Även Storbritannien hade valt att endast förenkla och modernisera sin 

lagstiftning.
49

  

 

Bedömningen i utredningen var således att ingen ny bolagsform var behövlig för svenskt 

vidkommande.
50

 Först och främst borde det framtida arbetet inriktas på förenklingar inom den 

rådande lagstiftningen likt övriga medlemsländer i EU. Förslag om en sänkning av kapitalet 

för privata aktiebolag från 100 000 kronor till 50 000 kronor hade redan framlagts, vilket 

enligt utredningen borde minska behovet av en ny bolagsform. Genom införandet av det 

förväntade SPE-bolaget ansågs det i utredningen vara svårt att se vad en ny bolagsform kunde 

medföra. Arbetet borde enligt utredningen därför först inriktas på förenklingar i ABL och se 

vilket genomslag SPE-bolaget skulle få.
51

 Däremot medgavs att ett införande av en ny 

bolagsform antagligen skulle förenkla företagandet för näringsverksamheter som bedrevs i 

mindre skala. 

 

En oro som dessutom framfördes i samband med utredningen om förenklingar i 

aktiebolagslagen var att om en uppdelning av det privata och publika aktiebolaget gjordes till 

två lagar, skulle lagstiftaren ändå behöva ta med stora delar av regelverket som reglerades i 

ABL i de skilda lagarna. En gemensam lag skulle ge en smidigare övergång från privat till 

publikt aktiebolag samt tillgodose en större flexibilitet.
52

  

 

2.3 Tidigare behandling av frågan om en ny bolagsform  

2.3.1 Historisk överblick 

Frågan om att införa en ny svensk bolagsform utreddes första gången i förarbetena till 1944 

års aktiebolagslagstiftning.
53

 Där framhöll lagberedningen att flera olika länder hade 

ekonomiska verksamheter som kunde bedrivas utan personligt ansvar och som inte var 

                                                 
49

 SOU 2009:34, s. 134. Värt att nämna är även att en helt ny bolagslag (Companies Act 2006) utarbetades och 

infördes under 2006 i Storbritannien, där en ny bolagsform för de allra minsta aktiebolagen även diskuterades. 

Istället behölls uppdelningen i publika och privata bolag som tidigare. 
50

 SOU 2009:34, s. 136. 
51

 SOU 2009:34, s. 139 f.  
52

 SOU 2009:34, s. 16 f. 
53

 SOU 1941:9 Lagberedningens förslag till lag om aktiebolag m.m. 
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aktiebolag. Det tyska GmbH:et ansågs vara en förebild i Europa och flera länder hade upptagit 

motsvarande bolagsformer i sina respektive lagstiftningar.
54

  

 

Lagberedningen i Sverige ansåg att en GmbH-liknande bolagsform hade flera fördelar, såsom 

ett begränsat personligt ansvar och frihet för bolagsmännen att reglera flera av bolagets 

angelägenheter själva. Lagberedningen påpekade dock att bolagsformen GmbH i Tyskland 

hade visat sig bli föremål för ett omfattande missbruk, främst på grund av frånvaron av regler. 

Lagberedningen framhöll att en ny bolagsform inte var behövlig, utan att de fördelar som ett 

tyskt GmbH förde med sig, borde kunna införlivas inom ramen för aktiebolagslagen
55

 (AL). 

Därmed borde även nackdelarna kunna undvikas.
56

 

 

I samband med aktiebolagsutredningens förslag till en ny aktiebolagslag under början av 70-

talet, påpekades i utredningen att frågan om en ny bolagsform åter igen hade väckts i olika 

sammanhang. Utredaren ansåg dock att de skäl som lagberedningen hade framfört mot ett 

införande av en ny bolagsform i förarbetena till 1944 års aktiebolagslagstiftning fortfarande 

kvarstod och att ingen ny bolagsform var behövlig för svenskt näringsliv.
57

 

 

2.3.2 Utredning om införandet av ett andelsbolag 1978 

Till 1974 års riksdag yrkades i flera motioner att en särskild bolagsform för mindre bolag 

snarast borde införas i svensk associationsrätt.
58

 Lagutskottet medgav, till svar på dessa 

motioner, att frågan om en ny bolagsform borde utredas på nytt. Ett skäl till att lagutskottet nu 

medgav att ett behov fanns, var att Danmark nyligen hade infört en bolagsform liknande det 

                                                 
54

 Bland annat införde Österrike bolagsformen i sin lagstiftning år 1906 och Frankrike införde år 1925 en 

bolagsform motsvarande det tyska GmbH:et i sin lagstiftning under namnet société à responsabilité limitée 

(SARL). I Schweiz infördes en motsvarande bolagsform lagstiftningen år 1937. SOU 1941:9, s. 29 ff. För att se 

en spridning av bolagsformen GmbH, SARL och Ltd., se Drury, Robert, R., Private Companies in Europé and 

the European Private Company. McCahery, Joseph, A., Raaijmakers, Theo, & Vermeulen, Erik, P. M. (red.) The 

Governance of Close Corporations and Partnerships: US and European Perspective, Oxford University Press, 

New York, 2004. s. 378. 
55

 Lag (1944:705) om aktiebolag. 
56

 SOU 1941:9, s. 29 ff. 
57

 SOU 1971:15, Förslag till aktiebolagslag m.m, s. 120 f. Det kan även nämnas att under år 1973 föreslogs en 

höjning av aktiekapitalet från 5 000 kronor till 50 000 kronor. I samband med förslaget uttalade sig föredragande 

statsråd, att även om en del remissinstanser eftersträvat en ny bolagsform, fanns det inte några tillräcklig motiv 

för ett införande av en ny bolagsform. Två motioner avslogs av lagutskottet, där det framhölls att ett stort antal 

instanser uttalat sig om behovet av en ny bolagsform. Utskottet menade på att en utredning borde tillsättas innan 

ett beslut i frågan fattades. Motion 1973:1933 och 1973:1952. Det kan noteras att samtliga borgerliga partier 

reserverade sig mot lagutskottets beslut. Riksdagen biföll utskottets hemställan. 
58

 Motion 1974:242, 1974:395, 1974:396, 1974:972, 1974:977 och 1974:1263.  
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tyska GmbH:et. Frågan som framfördes var om inte en åtskillnad även borde göras av svenska 

bolag med en form för större bolag och en för mindre bolag.
59

  

 

Den enda utredningen som gjorts i Sverige gällande ett införande av en ny bolagsform med ett 

konkret lagförslag var utredningen om andelsbolag från 1978.
60

 Bolagsformen som utreddes 

skulle vara bättre lämpad för näringsverksamheter som bedrevs i liten skala med begränsat 

delägarantal.
61

 I utredningen framhölls att en ny bolagsform var att föredra framför 

förändringar i ÄABL. Lagen kunde bli svåröverskådlig eller ologisk om ett alltför omfattande 

förändringsarbete gjordes. För att kunna svara på frågan huruvida en ny bolagsform var 

behövlig för svensk associationsrätt, menade bolagskommittén att befintliga 

associationsformer först var tvungna att utredas för att undersöka om de tillgodosåg behovet 

för mindre näringsverksamheter. De associationsformer som skulle utredas var aktiebolaget 

och handelsbolaget. Fördelen med aktiebolaget var det begränsade personliga ansvaret och 

möjligheten att anskaffa kapital från andra intressenter. I handelsbolaget framhölls det fria 

ansvar som bolagsmännen hade vid organiseringen av bolaget som en fördel.
62

  

 

Vidare framhölls det i utredningen att fåmansbolagen hade problem med delägarkretsen och 

det menades på att aktiers överlåtbarhet inte borde gälla i mindre bolag som det gjorde i större 

aktiebolag. Dessutom skulle avtalsfriheten i små näringsverksamheter behöva vidgas för att 

delägarna lättare skulle kunna reglera begränsningar i överlåtbarheten. Huvudregeln, enligt 

utredningen, var att aktiebolaget var en kapitalassociation och aktieägaren som person trädde i 

bakgrunden. Mindre aktiebolag brukade byggas upp av en bestämd personkrets, där syftet 

med förvärvet av aktierna inte enbart var i investeringsintresse. Ofta var syftet att skapa en 

starkare bindning mellan aktieägaren och aktiebolaget med ett aktivt deltagande såsom 

styrelseuppdrag eller dylikt. För att begränsa överlåtbarheten föreslogs ett förbehåll i 

bolagsordningen om hembudsskyldighet, där förvärvaren förpliktigades att hembjuda aktierna 

till en aktieägare som tidigare innehaft aktier i bolaget.
63

 

                                                 
59

 LU 1974:19 Lagutskottets betänkande i anledning av motioner angående ändringar i aktiebolagslagstiftningen 

m.m. s. 13 ff.  
60

 Riksdagsskrivelse 1974:238.  
61

 I utredningen nämnde kommittén vikten av småföretagen i svenskt näringsliv och citerade statsministerns 

uttalande i en proposition från oktober 1977. Statsministern påpekade i sitt uttalande att företag med mindre än 

200 anställda stod för hälften av sysselsättningen i Sverige och hur viktiga företagen var för små orter, för att 

kunna orterna skulle kunna behålla sin livskraft. SOU 1978:66, s. 116 där statsministern Thorbjörn Fälldins 

uttalande citeras i prop. 1977/78:40 om åtgärder för att främja de mindre och medelstora företagens utveckling, 

s. 4. 
62

 SOU 1978:66, s. 117 ff.  
63

 SOU 1978:66, s. 120 f.  
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Kommittén sammanfattade sin utredning med att framhålla de speciella särdrag som den nya 

bolagsformen borde ha. Enligt kommittén bord en ny lag utarbetas, som tog avstamp i ÄABL 

och som innehöll avvikelser som var anpassade för mindre näringsverksamheter.
64

 Ett 

begränsat personligt ansvar för bolagets förpliktelser var viktigt att inkorporera, eftersom det 

endast kunde uppnås för en fysisk eller juridisk person genom att grunda eller förvärva ett 

aktiebolag. Lagstiftningen beträffande handelsbolag var enligt kommittén i vissa hänseenden 

bättre än aktiebolagslagen. Karaktärsmässigt skulle det så kallade andelsbolaget skilja sig från 

aktiebolaget främst gällande innebörden av delägarskapet i bolaget. Samtliga delägare skulle 

även få vetorätt mot beslut som frångick det ursprungliga bolagsavtalet som påverkade 

delägarskapet.
65

  

 

Kravet för en lägsta kapitalgräns för aktiebolag låg på 50 000 kronor, men kommittén ansåg 

att gränsen för minsta kapitalkrav borde sänkas för den nya bolagsformen. De påpekade att ett 

aktiebolags likvidationsskyldighet inträdde först när aktiekapitalet på 50 000 kronor minskat 

till två tredjedelar. Därför borde den nya bolagsformen kunna drivas vidare även om det 

endast skulle finnas en lägsta gräns om 20 000 kronor för aktiekapitalet. Förslaget innebar 

även att andelsbolaget var tvunget att ta upp frågan om likvidation så fort minimigränsen för 

aktiekapitalet underskridits. Bolaget behövde dock inte träda i likvidation direkt när 

kapitalgränsen underskreds, utan likvidation kunde undvikas genom kapitaltillskott från 

delägarna. Därmed tillgodosågs borgenärsskyddet, även om gränsen för aktiekapitalet 

sänktes.
66

 Förslaget om ett andelsbolag som presenterades av kommittén blev aldrig 

verklighet eftersom det avslogs efter stark kritik ifrån olika remissinstanser.
67

 

  

2.3.3 Uppdelningen av aktiebolaget  

Arbetet som bedrevs fram till 90-talet inom Justitiedepartementet var inriktat på att reglerna 

för aktiebolag som återfanns ÄABL var tillräckliga för både större och mindre aktiebolag.
68

 

                                                 
64

 SOU 1978:66, s. 131. 
65

 SOU 1978:66, s. 131 ff 
66

 SOU 1978:66, s. 135. Kommittén framhöll även, efter att ha gjort en jämförelse med andra länder inom EU att 

gränsen för ett aktiebolags aktiekapital borde i framtiden höjas från 50 000 kronor till minst 125 000 kronor för 

att hålla jämna steg.  
67

 Bet. 1989/90:LU3 Aktiebolagsrättsliga frågor och bet. 1991/92:LU1 Ekonomiska föreningar m.m. 
68

 Riksdagen avstyrkte ett antal motioner som berörde frågan om en ny bolagsform under 80-talet. Frågan 

behandlades åter under hösten 1992 men Europeiska ekonomiska samarbetsområdet-utskottet hänvisade i sitt 

betänkande (se bet. 1992/93:EU1.och bet. 1992/93:EU1, s. 96 f.) till delbetänkandet som Aktiebolagskommittén 

framlagt. EES-utskottet menade på att en uppdelning av aktiebolaget var att föredra framför en helt ny 
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Under början av 90-talet föreslogs att aktiebolaget skulle delas upp i privata och publika 

aktiebolag med anledning av EU-rättsliga bolagsrättsdirektiv
69

. Enbart det publika 

aktiebolaget skulle kunna vända sig till allmänheten för att införskaffa kapital.
70

 Syftet med 

EU:s direktiv var att lättare kunna särskilja de olika bolagsformerna. Det privata aktiebolaget 

skulle inte behöva genomgå några förändringar, eftersom det publika aktiebolaget skulle följa 

EU:s bolagsrättsdirektiv.
71

  

 

Kommittén som skulle utreda ändringarna i ÄABL diskuterade om en ny bolagsform var ett 

bättre alternativ än en uppdelning i två bolagskategorier. De nämnde att det tyska GmbH:et 

var en förebild i Kontinentaleuropa, eftersom flertalet europeiska länder infört former av 

GmbH:et vid sidan av respektive lands aktiebolagsformer, som exempelvis Frankrike, 

Schweiz och Österrike. Även Danmark hade i samband med inträdet i EU infört en 

bolagsform, anpartsselskab, som hade stora likheter med GmbH:et.
72

 Endast ett fåtal av de 

bolagsrättsliga direktiven från EU gällde för dessa bolagsformer, eftersom de flesta direktiven 

riktade sig till de större aktiebolagen.
73

 I Storbritannien hade istället en uppdelning av 

aktiebolaget skett i public companies och private companies.
74

  

 

Kommittén menade på att starka skäl talade för att införa en bolagskategori för mindre bolag 

och att inspiration borde tas ifrån Storbritanniens och Irlands bolagssystem. En ny 

bolagskategori skulle enligt kommittén kunna underlätta Sveriges EU-anpassning och alla 

svenska aktiebolag skulle dessutom inte behöva ha ett lägsta kapital om 25 000 ecu
75

. En ny 

bolagskategori kunde uppnås genom två alternativa vägar. Antingen genom att lagstifta om en 

helt ny bolagsform som skulle regleras i en särskild lag vid sidan av ÄABL, eller inom ramen 

för ÄABL där åtskillnad gjordes mellan två bolagskategorier. Kommittén föredrog det senare 

alternativet och anledningen var att skillnaderna mellan bolagskategorierna inte borde bli så 

stora att en uppdelning i två lagar var befogad.
76

 

  

                                                                                                                                                         
bolagsform. Kommittén tillsattes av Justitieutskottet (Ju 1990:08 Tilläggsdirektiv till Aktiebolagskommittén) 

efter bemyndigande från regeringen (dir. 1990:46 En översyn av aktiebolagslagen) och tog namnet 

Aktiebolagskommittén. De utgav betänkandet SOU 1992:83 Aktiebolagslagen och EG. 
69

 EU:s bolagsrättsdirektiv 1,2,3 och 12 (68/151/EEG), (77/91/EEG), (78/855/EEG) och (89/667/EEG).  
70

 Prop. 1993/94:196, s. 74 f. 
71

 Motion 1993/94:L15, med anledning av prop. 1993/94:196 Ändringar i aktiebolagslagen (1975:1385) m.m. 
72

 Prop. 1993/94:196, s. 72 f.  
73

 Se bland annat EU:s bolagsrättsdirektiv (78/855/EEG) och (89/667/EEG). 
74

 Prop. 1993/94:196, s. 71. 
75

 Europeiska valutaenheten.  
76

 Prop. 1993/94:196, s. 74.  
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Den huvudsakliga gränsdragningen mellan de båda bolagskategorierna gjordes genom att 

privata aktiebolag inte skulle kunna anskaffa kapital från allmänheten. När samtliga stiftare 

upprättat och undertecknat stiftelseurkunden, tecknat sig för aktier, betalat aktierna, samt när 

registrering skett hos Bolagsverket skulle bolaget anses bildat.
77

 Innan aktiebolaget har bildats 

skulle stiftarna svara för anspråk som kunde riktas mot bolaget, varför ÄABL också 

uppställde vissa krav på vem som kunde vara stiftare.
78

  

 

2.3.4 En ny ABL 2006 

Svensk aktiebolagslagstiftning ansågs efter förändringarna i ÄABL ha fått en struktur som 

överensstämde med bolagsrättsdirektiven från EU.
79

 Trots uppdelningen av aktiebolaget 

ansågs regelsystemet fortfarande vara alltför krångligt och avskräckande för de fysiska eller 

juridiska personer som ville starta en egen verksamhet.
80

 Lagutskottet däremot, ansåg inte att 

en ny bolagsform behövdes.
81

 Utskottet menade på att tidigare utredningar och de tydligare 

gränsdragningarna som gjorts i ÄABL var tillräckliga.
82

  

 

I utredningen om en ny aktiebolagslag framhöll kommittén att svenska aktiebolag verkade i 

en helt annan miljö än när ÄABL skrevs. För att hålla jämna steg med rättsutvecklingen i 

Kontinentaleuropa krävdes en helt ny aktiebolagslag som ersatte ÄABL. Anledningen härtill 

var att en alltför stor omarbetning av rådande lag vore oklok. Lagen skulle bli alltför 

komplicerad eller förlora sin ursprungliga logik och överskådlighet. Enligt kommittén borde 

dessutom lättnader införas för den växande skaran av utländska investerare. Förändringarna i 

ägarstrukturen innebär att investerarna ofta, istället för att ingripa i skötseln av bolaget, sålde 

sina aktier vid missnöje med bolagsledningen. Regleringen borde således effektivisera både 

svenska och utländska investerares möjligheter att delta i bolagets förvaltning.
83

 

 

Förändringar som föreslogs var bland annat att lagstiftningen borde förenklas. Förenklingarna 

skulle enligt kommittén kunna genomföras utan att förlora konkurrensfördelar gentemot 
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 2 kap. 3, 4 §§ ABL. 
78

 2 kap. 1, 2 §§ ABL. 
79

 Prop. 1993/94:196. s. 72 ff. 
80

 Se bland annat motionerna 1999/2000:L201, 2000/01:LU204, 2000/01:LU206, 2002/03:L267 och 

2002/03:N227. 
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 Se bland annat bet. 2000/01:LU9, 2001/02:LU11 och 2002/03:LU8.  
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 Se bland annat prop. 1993/94:196, prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation och SOU 2001:1 Ny 

aktiebolagslag. Se även riksdagens protokoll 2002/03:75 och 2001/02:60 där motionerna avstyrktes och 

bakomliggande motivering. 
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 Prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag, s. 197. 
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utländska företag. Aktier skulle kunna överlåtas och förvärvas fritt och överlåtbarheten endast 

kunna inskränkas i bolagsordningen, om lagstöd fanns.
84

  

 

Vidare ansåg kommittén att uppdelningen i privata och publika aktiebolag skulle bestå, och 

båda bolagskategorier skulle även fortsättningsvis regleras i en gemensam lag. Skälen till att 

behålla indelningen av två bolagskategorier i en gemensam lag, var att det gav en mer 

enhetlig reglering av aktiebolagsrättsliga frågeställningar. Två olika lagar skulle komma att 

bli alltför omfattande och till stor del få liknande innehåll och utformning, vilket enligt 

kommittén borde undvikas. Andra fördelar med en enhetlig lagstiftning var möjligheten till en 

smidig omvandling från en bolagskategori till en annan. Kommittén nämnde att ett byte av 

bolagskategori i den tyska associationsrätten från ett GmbH till ett AG var reglerat i en egen 

omfattande omvandlingslag. En reglering av de två bolagskategorierna i två skilda 

lagstiftningar skulle dels innebära att nya lagar för de båda bolagskategorierna skulle behöva 

utarbetas, dels skulle det innebära att en omvandlingslag som reglerade byte av bolagskategori 

från den ena till den andra var tvungen att införas. Alternativt skulle en helt ny bolagsform 

med en egen lag behöva utarbetas. Därför ansåg kommittén att indelningen i en gemensam lag 

bestå även i den nya ABL.
85

  

 

I dagsläget är det inte möjligt att omvandla en annan associationsform till ett aktiebolag, utan 

verksamheter som önskar byta associationsform måste nyregistrera ett aktiebolag. Tillgångar 

och skulder, så kallat inkråm, överlåts till aktiebolaget och den gamla associationsformen 

avregistreras.
86

  

 

2.4 De mindre aktiebolagens administrativa börda  

2.4.1 Administrativa kostnader  

Trots införandet av en helt ny aktiebolagslag menade vissa intressenter att mer hade kunnat 

göras för att förenkla för mindre aktiebolag. Det poängteras att den nya ABL inte verkar vara 

anpassad varken till de privata aktiebolagen, eller till de publika aktiebolagens behov. Vidare 

anses mängden paragrafer, över 700 paragrafer för enbart privata aktiebolag, som en svaghet 

med ABL. Omfattningen av lagen innebär att mindre bolag är tvungna att lägga ner tid och 
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 Prop. 2004/05:85, s. 200 ff.  
85

 Prop. 2004/05:85, s. 198 ff. 
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 Skatteverket, Byte av företagsform, (2013-02-20) http://www.skatteverket.se 



20 

 

kostnader på att efterleva både lagstiftningen och de olika regelverk som följer därpå. Den 

administrativa bördan är således betungande för mindre aktiebolag som inte har samma 

resurser som de större aktiebolagen.
87

  

 

Administrationskostnader innebär direkta eller indirekta kostnader som aktiebolag har till 

följd av krav på att upprätta, lagra eller överföra information till olika myndigheter på grund 

av lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter eller allmänna råd. Det kan vara ansökningar 

om tillstånd, registreringskostnader, uppgiftslämnande eller revisionskrav.
88

 Ofta är den 

administrativa bördan för mindre näringsverksamheter mycket betungande och medför ökad 

arbetstid för näringsidkaren. Minskade administrationskostnader innebär att näringsidkaren 

istället kan investera i sin verksamhet och fokusera på drift och utveckling av sin 

näringsverksamhet.
89

 

 

Nutek
90

 har i samarbete med Öhrlings PriceWaterhouseCoopers sedan år 2007 gjort 

mätningar av vad det kostar svenska näringsverksamheter att följa lagar och regleringar inom 

associationsrätten. Studien utgick ifrån den tidsåtgång en normal näringsverksamhet avsätter 

till att följa administrativa krav såsom kraven stadgas i svensk associationsrätt. Den totala 

administrativa kostnaden för samtliga associationsformer uppgick till 24 598 356 690 kronor 

varav aktiebolagens kostnad låg på 24 064 391 339 kronor per år. Anledningen till den stora 

skillnaden till övriga associationsformer är den stora regelbördan som åligger aktiebolag att 

efterleva.
91

 

 

2.4.2 Bolagsbildningskostnader 

Ett aktiebolag är ett rättssubjekt som uppkommer genom en lagstadgad bildningsprocedur och 

bolaget bärs upp av tvingande lagbestämmelser. Bolagsbildningen av ett aktiebolag är 

tidskrävande och innebär en del kostnader. Tidsåtgången för att bilda ett aktiebolag beror på 

hur lång kötid som Bolagsverket har och om handlingarna som skickas in är kompletta. 

Dessutom skall Bolagsverket godkänna namnet på firman. Förutom inbetalningen av 50 000 

kronor, som skall erläggas som bolagets aktiekapital, tillkommer administrativa kostnader i 
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 En av dessa intressenter är Andersson, 787 §§, s. 43 ff. 
88

 Andersson Jan. Kapitalskyddet i aktiebolag. LitteraturCompagniet AB, Stockholm, 2010, s. 36 fotnot 66. 
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 Regeringens handlingsplan för förenklingsarbetet, s. 7 (2012-12-20). http://www.regeringen.se 
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samband med att bolaget bildas. Dessa kostnader är bland annat registreringskostnader till 

Bolagsverket, upprättande av olika handlingar samt arvoden till advokater och andra konsulter 

i samband med bolagsbildningen.
92

 De informationskrav som hade högst administrativ 

kostnad inom bolagsbildning var anmälan av bolaget till Bolagsverket vilket kostade totalt 

14 566 000 kronor för samtliga aktiebolag, samt upprättandet och undertecknandet av en 

stiftelseurkund.
93

  

 

Utgifter som uppstår i samband med bolagsbildningen av ett aktiebolag är inte skattemässigt 

avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklarationen, eftersom de anses som utgifter för att 

förvärva en inkomstkälla.
94

 

 

2.4.3 Kostnader för aktiebolagets organisation 

De regleringar som är mest kostsamma är de som avser aktiebolagens revision, nyemission 

och ledning. Vad gäller ett aktiebolags ledning är förandet av styrelseprotokollen och deras 

förvarande det mest kostsamma kraven på upprättande av information, vilka kräver stor 

tidsåtgång.
95

 Administrativa kostnader som skiljer sig åt och är högre för de mindre 

aktiebolagen är bland annat fastställande av arbetsordning och instruktion om rapportering till 

styrelsen. I studien från Nutek förklaras den högre kostnaden för mindre bolag med att 

flertalet aktiebolag med mindre än nio anställda har upprättat informationskraven om bland 

annat arbetsordningen och styrelseprotokollet för första gången. Större aktiebolag uppdaterar 

årligen de rådande arbetsordningarna eller instruktionerna, varför kostnaden är mindre.
96

  

 

Ett aktiebolags organisation präglas av ett stort antal regler i ABL, varav många regler är 

dispositiva och kan frånträdas om samtliga aktieägare samtycker. Aktieägarnas rätt utövas vid 

bolagsstämman som skall hållas en gång om året.
97

 Aktieägarna i mindre aktiebolag har ofta 
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är troligast att det är flest nybildningar inom segmentet aktiebolag med mindre än nio anställda. Se R 2008:02, s. 

36. 
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 Bolagsbildningskostnader i samband med startandet av en juridisk person saknar den avdragsrätt som kan 

återfinnas i 16 kap. 36 § inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). 
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 R 2008:02, s. 17. 
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 R 2008:02, s. 42 ff. De totala administrativa kostnaderna för de mindre aktiebolagens ledning uppgår enligt 

studien från Nutek till 4 071 kronor per år och per aktiebolag. 
97

 7 kap. 1, 10  §§ ABL. 
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en aktiv roll och är involverad i driften av verksamheten till skillnad från de större 

börsnoterade publika aktiebolagen. Genom ett antal motioner som inlämnats till riksdagen 

påpekas att bolagsstämmokravet för mindre aktiebolag inte är ändamålsenligt, utan anpassat 

efter en större ägarspridning.
98

 Nuteks studie visar på att de administrativa kostnaderna för en 

bolagsstämma totalt uppgick till 210 888 018 kronor. Det informationskrav som var högst för 

mindre aktiebolag var själva kallelsen till bolagsstämman, där eventuella utskick till 

aktieägare och upprättande av förslag till dagordning ingick.
99

 Bolagsstämmokravet försvaras 

i utredningen om förenklingar i aktiebolagslagen från 2009, genom att det understryks att 

aktieägarna kan samtycka till att bolagsstämmobesluten kan fattas i skriftlig form, så kallad 

skrivbordsstämma. Möjligheten till skrivbordsstämma anges inte uttryckligen i ABL utan 

Bolagsverket skall tillhandahålla upplysningar härom.
100

 Förslag har framkommit där 

möjligheten till skrivbordsstämma föreslås införas i lagtext likt de regler som gäller för det 

franska SARL.
101

 Även i den tyska lagen gällande GmbH, GmbHG, är det lagstadgat om 

möjligheten för bolagsmännen att fatta bolagsstämmobeslut i skriftlig form där samtliga 

bolagsmän undertecknar beslutet.
102

 

 

I tidigare lagstiftningssammanhang har behovet av en styrelse ifrågasatts, vilket även nämns i 

utredningen om förenklingar i aktiebolagslagen från 2009. Kravet på att ha en styrelse har 

ansetts onödigt i aktiebolag med endast en aktieägare. Dock framhålls i utredningen att 

styrelsefrågor i sådana aktiebolag kan skötas förhållandevis lätt och för tredje man är det 

viktigt att det finns en styrelse som kan företräda bolaget.
103

 Även kravet på att bifoga 

bolagsstämmoprotokoll till Bolagsverket skall enligt utredningen inte avskaffas. Den 

kontrollfunktion som Bolagsverket uppfyller ansågs för viktig för att avskaffa, jämfört med de 

förenklingsfördelar som ett avskaffande kunde ha inneburit.
104

  

 

Slutligen kan nämnas att aktiebolaget är separat skatteskyldigt och skattar för sin vinst. 

Bolaget lämnar en egen deklaration till skillnad från exempelvis ett handelsbolag där 

delägaren beskattas för sin del av den utdelade vinsten. Skatten beräknas på all inkomst som 

tas upp som inkomstslaget näringsverksamhet. En aktieägare som tar ut lön eller utdelning 
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 Motion 2012/13:C324, se även motion 2011/12:C300 och motion 2010/11:C258. 
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103

 SOU 2009:34, s. 210 f.  
104

 SOU 2009:34, s. 212 f.  



23 

 

beskattas i sin tur i sin privata deklaration genom så kallad lönebeskattning eller 

utdelningsbeskattning. Den utdelning som bolaget lämnar är inte avdragsgill i bolaget, vilket 

leder till att bolaget dubbelbeskattas, dels genom bolagsskatten, dels genom delägarnas 

vinstbeskattning.
105

  

 

2.5 Sammanfattning av behovet av en ny bolagsform 
 

Sammanfattningsvis kan nämnas att frågan om en ny bolagsform har behandlats i flera olika 

forum genom åren.
106

 Flera intressenter har påpekat behovet av en ny associationsform för de 

mindre näringsverksamheterna men endast en utredning och ett konkret förslag har framlagts 

år 1978.
107

 Svenska lagstiftare valde att dela upp aktiebolaget i två bolagskategorier år 1995 

för att kunna följa EU:s bolagsrättsdirektiv, där det publika aktiebolaget skulle följa 

direktiven, istället för att införa en ny bolagsform. Inte heller infördes en ny bolagsform vid 

sidan av aktiebolaget i samband med den nya ABL från år 2006, trots ett flertal motioner som 

krävde en associationsform för mindre näringsverksamheter.
108

 I utredningen om förenklingar 

i aktiebolagslagen från 2009 där frågan senast togs upp, beslutades att ingen ny bolagsform 

var erforderlig, trots påtryckningar om att ABL fortfarande är för betungande för mindre 

aktiebolag att följa.
109

 Den administrativa bördan, vilken är ett resultat av lagstiftning, 

förordningar, myndigheters föreskrifter eller allmänna råd är något som är tidskrävande och 

kostsamt för de mindre aktiebolagen.
110

 Särskilt kostsamma är bolagsbildningskostnaderna i 

samband med den lagstadgade bildningsprocessen, som inte heller är avdragsgilla i 

inkomstdeklarationen.
111

 Även de administrativa kostnaderna för bolagets organisation och 

ledning, som härrör ur krav på bolagsstämma och protokollförande, anses särskilt betungande 

för mindre aktiebolag.
112
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3 Enklare regler och minskad administrativ börda  

3.1 Inledande ord 

Den huvudsakliga kritiken som framförts mot ABL är att lagstiftningen till stor del är 

uppbyggd efter de publika aktiebolagens behov. ABL anses även vara alltför omfattande för 

de mindre aktiebolagen och leder till stora administrativa kostnader. Därför skall i följande 

kapitel de regelförenklingar som gjorts under de senaste åren i ABL presenteras. Här skall 

även de lättnader i den administrativa bördan som genomförts presenteras, både på EU-nivå 

såväl som på det svenska associationsrättsliga området. 

 

Flertalet europeiska länder har visat på en trend att reformera aktiebolagslagstiftningen, 

särskilt rörande mindre bolag med ett fåtal ägare. De bolagsformer som omtalas är närmast 

motsvarande det svenska privata aktiebolaget. Reglerna för dessa mindre bolagsformer är 

mindre tvingande och lämnar ett större utrymme för ägarna att själva reglera delar av bolaget, 

såsom bolagets organisation och bolagsstämma. Det har även skett en ökning av antalet 

näringsverksamheter som registrerar sig i Storbritannien som ett Ltd., för att sedan bedriva 

verksamheten i hemlandet genom en filial.
113

 Anledningen härtill är ett par avgöranden från 

EU-domstolen som innebär att etableringsfriheten inom EU omfattar bolagsbildande i vilken 

medlemsstat som än önskas.
114

  

 

3.2 Ett enklare aktiebolag 

3.2.1 Utredning om förenklingar i ABL 

Under 2007 beslutade regeringen att förenkla företagandet i Sverige och underlätta för de som 

önskade starta upp nya näringsverksamheter.
115

 Regler och bestämmelser om bolagets 

organisation skulle förenklas för att underlätta bolagens administrativa börda, samt förenkla 

övergången till ett publikt aktiebolag allt eftersom bolaget växte.
116

 Kommittédirektivet från 

2007 resulterade i två utredningar, dels i ett delbetänkande från 2008 där en sänkning av 
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 Skog, Ny företagsform utan personligt ansvar? s. 23 f. 
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116
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kapitalet i privata aktiebolag föreslogs, dels i en utredning gällande förenklingar i ABL från 

2009.
117

  

 

Arbetet i utredningen har främst gått ut på att undersöka och förenkla associationsrättsliga 

regler för mindre aktiebolag. Förenklingsarbetets ursprungliga syfte var även att minska den 

administrativa bördan och göra den svenska aktiebolagsrätten mer konkurrenskraftig.
118

 

Enligt förslaget som framlades av utredningen, skulle bland annat bolagsbildningen kunna 

förenklas. Detta genom införandet av standardbestämmelser för obligatoriska uppgifter som 

skulle kunna ingå i bolagsordningen. Bland annat föreslogs förenklingar angående bolagets 

organisation. Kravet som återfinns i ABL och som stadgar att en styrelse som har minst tre 

styrelseledamöter måste ha minst en styrelsesuppleant
119

, borde även enligt utredningen 

sänkas. Enligt förslaget skulle en styrelse som hade minst en styrelseledamot behöva ha en 

suppleant. Dessutom nämndes att vissa anmälningar till Bolagsverket kräver bifogade 

protokoll, vilka borde övervägas om de skulle avskaffas och ersättas av ett intyg om att 

uppgifterna på heder och samvete stämmer.
120

 

 

Därutöver skulle utredningen om ett sänkt aktiekapital från 2008 visa på om svenska privata 

aktiebolag behövde 100 000 kronor i aktiekapital för att kunna tillgodose skydd för 

aktiebolagets intressenter, särskilt aktiebolagets borgenärer. Vissa länder lade stor vikt vid det 

lagstadgade borgenärsskyddet där aktiekapitalet fyllde en funktion som säkerhet för bolagets 

borgenärer. I andra länder låg fokus på att parterna själva genom avtal får skydda sina 

intressen. Det påpekades i utredningen att trenden inom Europa går mot att sänka eller 

avskaffa kapitalkraven för bolagsformer motsvarande det svenska privata aktiebolaget.
121

  

 

Inom EU var tendensen att flertalet bolag bildades i länder med lägre kapitalkrav som sedan 

drevs genom filialer i hemlandet. I utredningen om ett sänkt aktiekapital från 2008 framhölls 

dock att antalet registrerade filialer i Sverige inte ansågs vara anledning nog att avskaffa 

kapitalkravet. Däremot framhölls att om aktiekapitalet kunde bestämmas av delägarna själva, 

skulle det stå i bättre proportion till vad verksamheten utgjordes av. Aktiebolagets borgenärer 

kunde avtalsvis säkra sina intressen genom att bland annat kräva återtagandeförbehåll, borgen 
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 SOU 2008:49 och SOU 2009:34. Utredningen tog namnet Utredning om ett enklare aktiebolag, Ju 2007:15. 

Se även kapitel 2.2.2 där utredningen om förenklingar i aktiebolagslagen m.m. presenteras. 
118

 SOU 2009:34, s. 16. 
119

 8 kap. 3 § ABL.  
120

 SOU 2009:34, s. 15 ff. 
121

 SOU 2008:49, s. 9 f. Se även kapitel 3.2.2 angående kapitalskyddets betydelse. 
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eller annan säkerhet. I utredningen framhölls dock en oro för de borgenärer som inte kunde 

ställa krav på säkerhet och som var tvungna att förlita sig på aktiekapitalet. Satsades inget 

kapital kunde affärsidén anses som oseriös, vilket kunde leda till missbruk av 

aktiebolagsformen.
122

  

 

Slutsatsen som drogs i utredningen var således att det vore oklokt att helt avskaffa 

minimigränsen för aktiekapitalet, en sänkning från 100 000 kronor till 50 000 kronor var mer 

realistiskt. När hälften av aktiekapitalet är förbrukat innebär det att styrelsen måste handla på 

ett visst sätt, i så kallad tvångslikvidation.
123

 Ett lägre aktiekapital än 50 000 kronor kunde 

medföra ökade administrativa kostnader för aktiebolaget, vilket inte var önskvärt. Mot 

bakgrund av utredningen genomfördes en sänkning av aktiekapitalet från 100 000 kronor till 

50 000 kronor för privata aktiebolag i april 2010.
124

 

 

Värt att notera är att en proposition som följer på utredningen om förenklingar i 

aktiebolagslagen förväntas avlämnas under juni 2013 och skall behandlas i riksdagen före 

utgången av 2013.
125

 

 

3.2.2 Kapitalskyddet i aktiebolag  

Huruvida bolagskapitalet fyller sin funktion som skydd för bolagets borgenärer och huruvida 

det bör sänkas eller avskaffas helt, är något som har diskuterats av flertalet intressenter.
126

 

Sänkningen av aktiekapitalet för privata aktiebolag ansågs av en del som en relativt menlös 

åtgärd, där en reform av sådant slag inte kunde genomföras utan en påföljande reform av 

resterande kapitalsystem. Fördelarna som kunde vinnas genom den första reformen skulle gå 

om intet utan den andra reformen.
127

 Sverige anses vidare inte följa den internationella 

utvecklingen gällande kapitalskyddet jämfört med exempelvis USA, Tyskland, Storbritannien, 
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 SOU 2008:49, s. 13 ff. 
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 Prop. 2009/10:61, s. 8. 
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 Regeringskansliet, Statsrådsberedningen, Riksmötet 2012/2013. 2013-01-15 (2013-02-07). 
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Danmark och Irland.
128

 Utvecklingen i Europa visar på att flertalet länder såsom Frankrike 

och Spanien valt att avskaffa eller avsevärt sänka kapitalkravet för bolag som motsvarade det 

svenska privata aktiebolaget. Storbritannien har sedan flera år en bolagsform med ett pund 

som krav på lägsta aktiekapital.
129

 Större vikt läggs vid parternas förmåga till att tillvarata sina 

intressen genom avtal, snarare än att lagstifta om skydd för bolagets borgenärer.
130

 Flertalet 

utländska aktiebolag med lägre aktiekapital driver ofta filialer i Sverige vilket var anledningen 

till sänkningen av aktiekapitalet i privata aktiebolag.
131

  

 

3.3 Regelförenklingsarbetet inom EU  

Ett viktigt utgångsläge i utredningen om förenklingar i aktiebolagslagen var att förenkla för 

privata aktiebolag. Även inom EU har ett omfattande förenklingsarbete påbörjats för att 

förenkla för medlemsstaternas mindre näringsverksamheter, särskild gällande den 

administrativa bördan. Regelförenklingar är ett viktigt mål inom EU och är en del av 

programmet ”Bättre lagstiftning” som syftar till en modernisering av EU:s regelverk. 

Fördelarna med regelverken skall maximeras samtidigt som nackdelar minskas. Väsentliga 

regelförenklingar krävs således inom en rad områden såsom revision, rapportering och 

redovisning.
132

  

 

Administrativa kostnader definieras av kommissionen som 

”... företagens, den ideella sektorns, myndigheternas och de enskilda 

medborgarnas kostnader för att följa lagfästa krav att tillhandahålla 

information om sin verksamhet eller produktion till myndigheter eller 

privata aktörer.”
133
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Den administrativa bördan för små och medelstora företag
134

 uppgavs av kommissionen ligga 

dels på de regelverk som har sin grund i EU-lagstiftning, dels på den nationella lagstiftningen. 

Vidare ansåg kommissionen att en stor del av den administrativa bördan som finns inom EU 

var en direkt följd av att en del medlemsstater har beslutat sig för att gå bortom vad som krävs 

av EU-lagstiftning. Bortåt 32 procent av de administrativa kostnaderna uppskattades härröra 

ur medlemsländernas egna delvis ineffektiva rutiner för hur lagstiftningen borde efterlevas.
135

 

Därför fordrade kommissionen att ett gemensamt mål skulle fastställas.
136

 Under toppmötet i 

mars 2007 antog Europeiska rådet målet att de administrativa kostnaderna för företag inom 

EU skulle minska med 25 procent fram till 2012. Målet gällde de administrativa kostnaderna 

som uppkommer för näringsverksamheter till grund av deras efterlevnad av EU:s regelverk.
137

 

Kommissionen framhävde att det inte var fråga om avregleringar eller ändringar av politiska 

mål, utan förenklingar i befintliga regelverk som har till syfte att minska kostnaderna för små 

och mellanstora företag inom EU.  

 

För att effektivt kunna mäta de administrativa kostnaderna för företag används i det 

nuvarande åtgärdsprogrammet en modell som baseras på standardkostnadsmodellen (SCM-

metoden) och EU:s standarkostnadsmodell EU SCM. SCM-metoden identifierar de 

informationskrav som återfinns i EU:s förordningar där företag tvingas ta fram viss 

information till myndigheter och urskiljer vilka resurser som används för att ställa 

informationen till myndigheternas förfogande.
138

  

  

I juni 2008 antogs Small Business Act (SBA) av EU:s medlemsländer, vilket är en ambitiös 

politisk agenda som har till syfte att främja små och medelstora bolags utveckling och tillväxt. 

Kommissionen avser med SBA att tillförsäkra att EU vid utfärdande av nya direktiv och 

förordningar ser till små och medelstora bolags intressen och att regelbördan minskar för 

dessa så kallade SME-bolag.
139

 SBA utgår från tio olika principer, vilka förespråkar bland 
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annat ett mer gynnsamt klimat för entreprenörer och principen ”tänk småskaligt först”.
140

 

Vidare hade kommissionen som mål inför 2012 att kostnaderna och tidsåtgången för 

bolagsbildande för privata bolag skulle ligga på maximalt 100 euro och att det inte skulle ta 

mer än tre dagar att bilda ett bolag. Tidsåtgången överlag för medlemsländerna som bildade 

ett nytt bolag låg under år 2012 på 5,4 dagar och den administrativa kostnaden på 372 euro.
141

  

 

3.4 Lättnader i den administrativa bördan  

3.4.1 Målet om 25 procent 

Den övergripande målsättningen från den svenska regeringens sida är att kostnaderna för 

näringsverksamheter skall sänkas och uppgiftslämnandet till myndigheter skall förenklas. I sin 

budgetproposition för år 2007 hade regeringen som mål att de administrativa kostnaderna för 

näringsverksamheter totalt sett skulle ha minskat med 25 procent fram till år 2010.
142

 I 

regeringens handlingsplan om regelförenklingsarbete anfördes att samtliga departement och 

53 myndigheter arbetat med att ta fram förslag på regelförenklingar. Även utökade mätningar 

av de administrativa kostnaderna för näringsverksamheter skulle genomföras fram till 2008. 

Förenklingsarbetet skulle främst inriktas på avskaffandet av revisionsplikten för de minsta 

aktiebolagen, förenklade redovisningsregler samt effektivisering av kraven på 

uppgiftslämnande för näringsidkare. Syftet med regeringens förenklingsarbete av de 

administrativa kostnaderna har varit att förenkla företagandet i Sverige och ge 

näringsverksamheter möjlighet till bättre tillväxt. Vidare skulle de associationsrättsliga 

regleringarna utredas och om de kunde förenklas, samt huruvida en ny företagsform borde 

införas som ett led i förenklingsarbetet.
143

  

 

I slutet av maj 2010 redovisade regeringen att målet om en sänkning av de administrativa 

kostnaderna på 25 procent inte uppnåtts under perioden 2006 till 2010. Dock kunde en 

minskning av kostnaderna på 7,3 procent netto redovisas.
144

 Det uttalade målet om att minska 

de administrativa kostnaderna med 25 procent förlängdes till år 2012 eftersom målet inte 
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uppnåddes till år 2010 och skall följas upp under 2013. Ett nytt mål har även uppställts av 

regeringen, där nivån för de administrativa kostnaderna skall vara lägre år 2020 än vad 

kostnaderna var under år 2012.
145

 Flertalet av näringsidkarna upplever dock att lättnaderna 

inte märks av i deras vardag. Endast 14 procent av de tillfrågade näringsverksamheterna 

upplevde att reglerna hade blivit lättare medan 36 procent upplevde att regelbördan ökat och 

37 procent upplevde ingen förändring alls.
146

 

 

3.4.2 Förenklat uppgiftslämnande  

I dagsläget måste näringsverksamheter lämna liknande uppgifter till flera olika statliga 

myndigheter, vilket skapar ytterligare administrativa kostnader. Under 2012 framställdes flera 

krav på att uppgiftslämnandet för mindre näringsverksamheter borde förenklas.
147

 Till följd 

härav tillsattes en utredning för att undersöka om kraven på uppgiftslämnande för 

näringsverksamheter kan minskas och förenklas. Grundtanken är att endast uppgifter som har 

sin grund i lagstiftning, förordningar eller myndighetsföreskrifter skall behövas lämnas en 

gång och till samma statliga myndighet. I utredningen skall bland annat förslag framläggas 

som kan leda till ett mer effektivt informationsutbyte och samordning av de uppgifter som 

lämnas in av näringsverksamheter.
148

 Tidigare hade Bolagsverket utsetts till ansvarig 

myndighet för att leda arbetet med kartläggning av uppgiftslämnandet. Bolagverkets rapport 

om minskat uppgiftslämnande som redovisades i juni 2012 skulle ligga till grund för ett 

fortsatt förenklingsarbete.
149

 

 

Bland de regelförenklingar som genomförts hittills vad gäller uppgiftslämnandet för 

näringsverksamheter, kan nämnas att myndigheter numera själva är tvungna att inhämta vissa 

uppgifter rörande näringsverksamheterna. Vidare har onödiga blanketter och formkrav 

avskaffats, inhämtande av uppgifter har samordnats, samt omfattningen av uppgiftslämnandet 

har minskats.
150
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3.4.3 Revisionskravet avskaffas 

Genom att revisionsplikten för små aktiebolag den 1 november 2010 avskaffades, togs 

ytterligare steg mot att förenkla den administrativa bördan för mindre aktiebolag.
151

 Den 

inskränkta revisionsplikten gäller även för handelsbolag.
152

 Under 2006 tillsattes en 

utredning
153

 som skulle resultera i förslag till ändringar som innebar ett avskaffande av 

revisionsplikten för de minsta bolagen.
154

 Tidigare ansågs revisionen vara ett vapen i striden 

mot ekonomisk brottslighet, främst inom de större aktiebolagen med omsättningar om två 

miljoner kronor eller mer. Revisorn gavs en mer aktiv roll i bekämpandet mot skattefusk och 

skatteflykt under 80-talet och revisionsgranskningen av en näringsverksamhets skatter och 

avgifter infördes 1984 i lagstiftningen.
155

 Reglerna skärptes ytterligare under 90-talet, bland 

annat genom att inrätta Revisorsnämnden som ny myndighet i juli 1995 som enligt den nya 

revisorslagen (1995:665) skulle utöva tillsyn av kvalificerade revisorer.
156

 Regeringen 

uttalade sig om att det var viktigt att aktiebolagets verksamhet granskades av en oberoende 

och sakkunnig part. Minskandet av de administrativa kostnaderna ansågs inte vara ett 

tillräckligt skäl för att inskränka i revisionsplikten som utgjorde ett viktigt element i den 

associationsrättsliga regleringen.
157

  

 

I utredningen poängterades det att ett avskaffande av revisionsplikten kunde leda till en bättre 

konkurrensmässig fördel gentemot näringsverksamheter i andra medlemsländer inom EU. 

Gränsvärdena för att betraktas som en liten näringsverksamhet borde enligt utredningen inte 

sättas lägre än övriga medlemsländer, för att inte hamna i ett konkurrensmässigt underläge.
158

 

Gränsvärden som övervägdes i den svenska utredningen om ett avskaffande av 

revisionsplikten, skulle motsvara de gränsvärden för 2008 som var fastslagna i EU:s fjärde 

bolagsrättsliga direktiv.
159

 De gränsvärden som var möjliga att tillämpa var en 

balansomslutning på 41,5 miljoner kronor, nettoomsättning på 83 miljoner kronor och högst 

50 anställda inom bolaget. De gränsvärden som bestämdes för aktiebolag var lägre än de som 
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stadgades i direktivet. Aktiebolag som kan välja bort revisionen skall ha haft högst tre 

anställda under vart och ett av de senaste räkenskapsåren, en balansomslutning på 1,5 

miljoner kronor samt en nettoomsättning på högst tre miljoner kronor.
160

 Avskaffandet av 

revisionsplikten är en del av det regelförenklingsarbete som pågår för att underlätta för de 

mindre bolagen och beräknas ge en besparing på 5,8 miljarder kronor per år i 

revisionskostnader.
161

 

 

3.5 Sammanfattning av regelförenklingsarbetet 
 

Både inom EU och i Sverige har flera förenklingsåtgärder som syftar till att förenkla 

företagandet och för att minska den administrativa bördan för mindre näringsverksamheter 

påbörjats och delvis genomförts. Inom EU är det huvudsakliga målet att minska kostnaderna 

som uppstår i samband med medlemsstaternas efterlevnad av förordningar och direktiv.
162

 

Programmet ”Bättre lagstiftning”, som syftar till en modernisering av EU:s regelverk, är en 

stor del av detta arbete.
163

 I Sverige har regeringen satt upp flera mål, varav målet om att 

sänka de administrativa kostnaderna med 25 procent håller på att följas upp under år 2013.
164

 

Den största lättnaden som genomfördes var revisionskravets avskaffande för de minsta 

aktiebolagen och även för en del handelsbolag.
165

 Vidare är det planerat att uppgiftslämnandet 

för mindre näringsverksamheter skall förenklas och förenklingar förväntas genomföras i ABL 

genom en proposition som förväntas avlämnas under juni 2013.
166
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4 Det tyska GmbH:et 

4.1 GmbH:ets utveckling 

4.1.1 Historisk utveckling  

De två tyska bolagsformerna utan personligt ansvar, AG och GmbH, regleras i två separata 

lagar. AG:et regleras i AktG och GmbH:et i GmbHG. Det tyska AG:et fick genom 

Aktienrechtsnovelle från 1884 en strikt reglering för att frånkomma oseriösa bolagsbildare. En 

bolagsform utan personligt betalningsansvar var mycket attraktivt för små 

näringsverksamheter i Tyskland men den dåvarande regleringen ansågs mycket betungande 

för mindre näringsverksamheter.
167

 Som resultat bildades GmbH som en ny bolagsform för de 

mindre bolagen, utan personligt betalningsansvar, med ett lägre kapitalkrav och en större 

avtalsfrihet att utforma organisationen inom bolaget.
168

 Ingen historisk förlaga till GmbH 

fanns sedan tidigare när lagstiftaren den 20 april 1892 införde bolagsformen genom GmbHG. 

Lagen var den första regleringen i världen som var speciellt utformad för denna nya 

bolagsform.
169 

 

 

Genom GmbH-Novelle från fjärde april 1980 genomfördes omfattande förändringar i lagen 

gällande GmbH. Den största förändringen som gjordes var att stärka skyddet för bolagets 

borgenärer för att kompensera avsaknaden av bolagsmännens personliga ansvar. Lägsta gräns 

för bolagskapitalet höjdes från 20 000 DM till 50 000 DM och minsta inbetalning skulle vara 

en fjärdedel av kapitalet i bolaget vid anmälan till Handelsregister. Tidigare hade det endast 

varit tillåtet för två eller flera fysiska eller juridiska personer att bilda ett GmbH, men genom 

GmbH-Novelle tilläts även att en fysisk eller juridisk person kunde bilda ett bolag, så kallade 

enmans-GmbH. Förändringarna i GmbHG var ett led i genomförandet av EU:s tolfte 

bolagsrättsdirektiv.
170

 

 

4.1.2 Reformen 2008 

Trots den populäritet som GmbH i över ett århundrade åtnjutit, fanns ett behov av en reform 

för att hålla jämna steg med utvecklingen inom EU och 2008 moderniserades lagen genom 

Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen 
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(MoMiG). Bakgrunden härtill var ett antal domar från EU-domstolen, vilka innebar en ökad 

möjlighet för aktörer att bilda utländska bolag i Tyskland.
171

 För att göra den egna tyska 

bolagsformen GmbH mer konkurrenskraftig gentemot utländska bolagsformer med 

förmånligare regleringar föreslogs en rad förenklingar. Främst gällde förenklingsförslagen 

förfarandet med att bilda ett GmbH, en större transparens rekommenderades, samt en 

ytterligare förbättring av borgenärsskyddet. En stor konkurrensnackdel för bolagsformen 

GmbH var storleken på det lägst tillåtna bolagskapitalet på 25 000 euro
172

, eftersom utländska 

bolagsformer som det brittiska Ltd. enbart fordrade ett pund i startkapital. För att kunna 

konkurrera med det växande antal registrerade Ltd. i Tyskland infördes en underkategori till 

GmbH vilket kom att kallas UG, eller mini-GmbH, med en euro i startkapital.
173

  

 

Andra åtgärder som vidtogs i reformen var att öka GmbH:s attraktivitet som bolagsform, dels 

för nystartade verksamheter, dels för växande verksamheter som redan var etablerade på 

marknaden. Utländska verksamheter kan genom ett antal uppmärksammade domslut från EU-

domstolen bilda ett bolag och förlägga sin förvaltning i ett annat land vilken inte 

nödvändigtvis behövde överensstämma med bolagets säte, något som tidigare inte var möjligt 

för bland annat tyska verksamheter.
174

 Anledningen härtill var att Tyskland innan domarna 

från EU-domstolen tillämpade registreringsprincipen. Bolagets ursprungsstat där det 

registrerats, bestämde huruvida bolaget kunde flytta sitt administrativa säte till ett annat land 

än där det bildades. Eftersom tyska bolag som registrerats i Tyskland även var tvungna att ha 

sitt faktiska säte där, kunde bolagets säte inte förläggas till ett annat land. I och med reformen 

och domarna som var bakgrunden till reformen, togs denna konkurrensnackdel bort och tyska 

bolag tilläts förlägga sitt faktiska säte i utlandet, vilket särskilt intresserade koncerner som 

kunde bilda dotterbolag i utlandet i form av ett GmbH.
175

 

 

Vidare skulle större transparens uppnås i GmbH:et genom registrering av vem eller vilka som 

stod bakom bolaget, något som fanns lagstadgat för delägare av AG sedan tidigare.
176

 

Anledningen härtill var att underlätta insynen i GmbH:et för diverse affärspartners till bolaget, 

för att se hur stora andelar bolagsmännen förfogade över. Missbruk av bolagsformen och 
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förhindrandet av pengatvätt skulle därigenom uppnås. Även förvärv av bolagsandelar i god tro 

underlättades genom att innehavare av bolagsandelar stod med i registret. En person som 

förvärvade andelar kunde efter reformen lita på att överlåtaren var rätt person om denne stod 

med i registret. Om en felaktig registrering av en innehavare av bolagsandelar kvarstått i 

registret i tre år, anses den registrerade numera som den riktige överlåtaren och förvärvaren 

har gjort ett godtrosskyddat förvärv.
177

  

 

4.1.3 Missbruk av GmbH:et 

MoMiG infördes inte enbart för att förenkla företagandet utan även för att bekämpa 

missbruket av bolagsformen GmbH, främst gällande så kallat Firmenbestattung. Innebörden 

av Firmenbestattung är att ett krisdrabbat GmbH entledigar sin ledare, Geschäftsführer, 

avsätter styrelsen och säljer bolaget för en symbolisk summa. Ofta genomförs ett sådant 

förfarande av ett företag på uppdrag av GmbH:et. En ny Geschäftsführer tillsätts, som ofta 

befinner sig utomlands och betecknas som en Strohmann.
178

 Problemet med en Strohmann är 

att begreppet inte nödvändigtvis är associerad med brottslig verksamhet, utan en Strohmann är 

en person som handlar på uppdrag av en annan. De kan närmast beskrivas som personer vilka 

står som Geschäftsführer på pappret men inte agerar som ledare av bolaget i faktisk 

bemärkelse. Personen ansvarar dock som om han vore Geschäftsführer, varför det är ett 

problem i samband med Firmenbestattung eftersom det inte är ett förbjudet förfarande. Det 

kan leda till ett missbruk av bolagsformen om Strohmann används i fel sammanhang.
179

 Det 

tyska begreppet Strohmann, skall inte förväxlas med det svenska associationsrättsliga 

begreppet ”målvakt”. En ”målvakt” är i svensk associationsrätt en styrelseledamot eller en 

VD som inte tar del i förvaltningen av bolaget som ankommer honom enligt lag. Syftet med 

att utse en ”målvakt” är att själv undgå ansvar. Förfarandet att utse en ”målvakt” eller att själv 

verka som en är förbjudet enligt bestämmelserna i ABL.
180

  

 

Firmenbestattung innebär att det blir svårt att framföra något ansvar gentemot den tidigare 

bolagsledningen. Vidare är den nya ledningen som befinner sig utomlands mestadels inte i 

stånd att genomföra en konkurs, vilket skapar stora problem för bolagets fordringsägare. För 

att förhindra Firmenbestattung har lagstiftaren genom MoMiG underlättat för bolagets 
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borgenärer att veta vart de skall rikta sina anspråk.
181

 Därför måste en inhemsk företagsadress 

införas i Handelsregister till vilken borgenärerna kan vända sig. Syftet med en inhemsk 

företagsadress är att undvika onödiga kostnader och minska problemen med vart borgenärerna 

skall kunna rikta sina anspråk.
182

 Vidare är Geschäftsführer skyldig att upprätta en begäran 

om konkurs vid bolagets obestånd eller överskuldsättning. Står bolaget utan en ledare är 

bolagsmännen skyldiga att upprätta denna begäran, såtillvida de inte hade någon kännedom 

om bolagets obestånd eller att bolaget stod utan ledare. Därvid förhindras möjligheten att 

undgå ansvar genom att ingen Geschäftsführer står att finna.
183

 Även ett betalningsförbud har 

införts för att förhindra att Geschäftsführer för bort medel från bolaget som leder till insolvens 

samt utökade grunder till uteslutandet av en Geschäftsführer, vilket innebär att om en 

Geschäftsführer har brutit mot någon av de grunder som anges i lagen kan denne person inte 

längre utses till Geschäftsführer i något bolag.
184

  

  

4.2 GmbH 

4.2.1 Avgränsning mot andra bolagsformer 

GmbH:et har genom MoMiG erhållit ytterligare popularitet än det redan hade och strukturen 

är efter reformen 2008 särskilt utformad för att passa de mindre och medelstora 

näringsverksamheterna. Det gäller speciellt familjedrivna bolag eller bolag med en begränsad 

delägarkrets, men även några av de största näringsverksamheterna i Tyskland använder sig av 

bolagsformen GmbH.
185

 För familjedrivna verksamheter och enmansbolag är ett GmbH en 

mycket attraktiv bolagsform eftersom bolagsmännen inte svarar för bolagets skulder med sin 

egen förmögenhet.
186

  

 

Utåt sett liknar GmbH:et ett AG men den inre strukturen är närmast att likna vid ett tyskt 

handelsbolag, ett offene Handelsgesellschaft (oHG) och regleras likt oHG:et i 

Handelsgesetzbuch, (HGB).
187

 Målet med verksamheten i ett GmbH kan vara inriktat på 

vetenskaplig, konstnärlig eller sportlig näringsverksamhet, det finns med andra ord inget 
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lagstadgat krav att bedriva handelsverksamhet. Drivs bolaget utan handelsverksamhet, lyder 

bolaget dock fortfarande under HGB.
188

 Ett GmbH beskattas dels för inkomsten som bolaget 

har om bolaget har sin förvaltning i Tyskland, dels beskattas bolagsmännen för utdelningar 

från bolaget, det uppstår således en dubbelbeskattning.
189

 Beskattning i ett oHG sker av 

delägaren och inte av bolaget. Skatt på inkomst är inte fastslaget i en procentsats utan 

delägaren i ett oHG beskattas under stigande skala av inkomstskatt, så kallad progressiv 

inkomstskatt,
190

 varför bolagsskatten i ett GmbH tenderar att vara lägre än ett oHG.
191

 

 

Till skillnad från ett AG har GmbH:et inget Vorstand, styrelse, utan en eller flera 

Geschäftsführer. Bolagskapitalet ligger till grund för bolagsmännens förpliktelser gentemot 

bolagets borgenärer men till skillnad från ett AG har GmbH inget aktiekapital, utan ett så 

kallat Stammkapital, stamkapital. Lägsta gräns för bolagets kapital ligger på 25 000 euro och 

är avsett att gälla som ett bevis på att bolaget är seriöst med sin verksamhet. Varje bolagsman 

måste inbetala Stammeinlage, stamkapital, som skall stämma överens med det föreskrivna 

stamkapitalet och gälla i hela euro.
192

 Minst en fjärdedel, 12 500 euro, måste inbetalas direkt 

av bolagsmännen vid anmälan till Handelsregister om betalning erläggs som kontantinsats. 

Betalas stamkapitalet in som apportegendom måste det erläggas till fullo.
193

 Om ett GmbH 

bildas som ett enmans-GmbH måste bolagsmannen erlägga stamkapitalet till fullo eller till 

hälften efter vad som är föreskrivet i GmbHG.
194

 

 

4.2.2 Bolagsbildande 

Ett GmbH kan bildas av en eller flera fysiska eller juridiska personer.
195

 Även en Strohmann 

kan bilda ett GmbH på uppdrag av någon annan.
196

 GmbH:et kan bildas antingen genom ett 

normalt eller genom ett förenklat bildande. GmbH:et kan även bildas genom så kallad 

                                                 
188

 Klunziger, Grundzüge des Gesellschaftsrechts, s. 238 f.  
189

 § 1, § 8 KStG, (Körperschaftssteuergesetz) gällande bolagsskatt. § 1, § 5 och § 20 EStG 

(Einkommensteuergesetz) gällande bolagsmännen inkomstbeskattning av utdelningar. Inkomstskatten är inte 

fastslaget i en procentsats utan beskattningen sker under en stigande skala av inkomstskatt enligt en ekvation 

som stadgas i § 32 a EStG. Bolagsskatten ligger på 15 % av vinsten, § 23 KStG och vinsten räknas ut genom 

EStG, § 8 KStG. Se även Wirth, Gerhard, Arnold, Michael, Morshäuser, Ralf & Greene, Mark, Corporate Law 

in Germany, Verlag C.H. Beck, München, 2010, s. 227 f. 
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 Till skillnad från den svenska linjära skattesatsen. 
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192
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 § 1 GmbHG. 
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 Klunziger, Grundzüge des Gesellschaftsrechts. s. 246 f.  
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Umwandlung, eller omvandling, från en annan bolagsform (se 4.2.4).
197

 Kraven vid ett 

normalt bildande av ett GmbH är att alla bolagsmän måste underteckna ett 

Gesellschaftsvertrag, ett bolagsavtal, vars form kräver bevittning av en Notar.
198

 En attest 

från en Notar krävs i de fall lagen föreskriver det för vissa dokument och avtal. En Notar skall 

verka som en oberoende part och förklara de juridiska konsekvenser som kan uppkomma 

genom en parts handlingar och är en viktig del i det tyska rättssystemet.
199

 Vid ett förenklat 

bolagsbildande får bolaget inte ha mer än tre bolagsmän och högst en Geschäftsführer. 

Stamkapitalet måste dessutom erläggas i kontantinsats, apportegendom godkänns inte vid ett 

förenklat bolagsbildande.
200

  

 

Lagen ställer även en mall till förfogande som bolagsmännen kan välja att följa vid ett 

förenklat bolagsbildande. Mallen reglerar bolagsordningen, beordrande av Geschäftsführer 

samt en bolagsmansförteckning, vilket är kostnadsbesparande eftersom inget bolagsavtal 

behöver upprättas. För de fall där ett GmbH:et bildas genom att använda mallen, kan dock 

inga ändringar i mallen göras. Därför är det viktigt att överväga risken med att bilda GmbH:et 

genom en standardmall, speciellt om bolaget har fler än en bolagsman, då ingenting om 

utträde ur bolaget eller vinstutdelning regleras i mallen. Vanligtvis upprättas ändock ett 

bolagsavtal istället för att bolagsmännen använder sig av standardmallen.
201

 

 

Bolagsavtalet måste reglera bolagets firma och säte tillsammans med syftet för bolagets 

verksamhet, det föreskrivna bolagskapitalet om minst 25 000 euro samt bolagskapitalets 

nominella belopp. Eftersom bolagsavtalets minsta innehåll inte reglerar alla frågor som 

uppkommer i samband med bildandet av ett GmbH, träffar bolagsmännen ofta ytterligare 

avtal som regleras i bolagsavtalet. Förutom ett lagstadgat krav på minimikapital, form på 

bolaget och minimiregleringar i bolagsavtalet, så bygger ett GmbH på avtalsfrihet.
202

 Efter 

anmälan till Handelsregister prövas om några hinder mot ett införande av bolaget i 

Handelsregister finns, om inte anses bolaget vara registrerat.
203

 Innan registreringen är 
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GmbH:et inte en juridisk person utan ett Vorgesellschaft, där bolagsmännen svarar 

personligen och solidariskt för uppkomna förpliktelser.
204

 

 

4.2.3 Bolagsorganen 

Som juridisk person handlar ett GmbH genom sina två organ, Geschäftsführer och 

Gesellschaftsversammlung eller bolagsstämma, i vissa fall även genom ett Aufsichtsrat, som 

har en övervakande ställning.
205

 Ett GmbH måste ha en eller flera Geschäftsführer, vilka inte 

behöver vara desamma som bolagsmännen. Geschäftsführer företräder GmbH:et och binder 

bolaget genom sina rättshandlingar.
206

 Det begränsade personliga ansvaret gäller alla 

bolagsmän, även om en bolagsman är Geschäftsführer. Dock kan ett personligt ansvar åläggas 

den bolagsman som även verkar som Geschäftsführer om denne företar rättshandlingar som 

bryter mot något av de i lagen uppstadgade förbuden.
207

 Då kan bolagsmannen inte åberopa 

det lagstadgade begränsade personliga ansvaret.
208

 I ett enmansbolag där Geschäftsführer är 

den enda bolagsmannen och äger samtliga andelar, får denne inte företa rättshandlingar för 

bolaget med sig själv som motpart, såvitt inget annat är förskrivet.
209

 Därutöver ställer lagen 

upp särskilda kriterier på vem som i bolagsavtalet eller av bolagsstämman väljs som 

Geschäftsführer. Denne skall inte ha blivit dömd för insolvensbrott de senaste fem åren eller 

av domstol ha blivit belagd med förbud att verka som Geschäftsführer.
210

  

 

Det främsta bolagsorganet är bolagsstämman, där samtliga bolagsmän gemensamt fattar 

beslut som rör stadganden i bolagsavtalet.
211

 Står inget skrivet, skall beslut fattas efter vad 

som är föreskrivet i lagen, vilket gäller exempelvis årsbokslut, hur vinsten skall disponeras, 

tillsättandet av Geschäftsführer samt övervakandet av dennes arbete. För att ett beslut skall 

kunna fattas i liknande frågor som står föreskrivet, krävs att beslutet fattas vid ett möte med 

en majoritet av rösterna eller genom att samtliga bolagsmän fattar ett beslut i skriftlig form, 

varvid inget möte är erforderligt. Varje euro av den andel som en bolagsman innehar, ger rätt 

till en röst. I ett enmansbolag krävs att beslut fattas i skriftlig form, oavsett om ett regelrätt 
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 Foster & Sule, German Legal System and Laws, s. 553 f. 
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möte äger rum eller inte.
212

 Skall en större förändring i bolagsavtalet ske, krävs en 

kvalificerad majoritet i alla kapitalbolag. För ett GmbH gäller att tre fjärdedelar röstar för en 

ändring av bolagsavtalet.
213

 Däremot finns i GmbHG inga föreskrifter rörande ogiltighet hos 

ett beslut som tagits av bolagsstämman, utan de regler som stadgas i AktG tillämpas 

analogt.
214

  

 

I ett GmbH som har mer än 500 arbetstagare, finns ett lagstadgat krav på att ett Aufsichtsrat 

måste bildas, där en tredjedel av organet skall bestå av arbetstagare i bolaget. Ett Aufsichtsrat 

är för mindre bolag valfritt och skall i sådant fall vara föreskrivet i bolagsavtalet.
215

  

 

4.2.4 Omvandling av bolagsform 

Fusion eller förvärv av ett GmbH innebär att bolagsandelar eller tillgångar i bolaget köps upp, 

vilket måste attesteras av en Notar och registreras. En omvandling av associationsformer 

regleras i UmwG. En förändring av bolagsform måste godkännas av en kvalificerad majoritet 

på en sammankallad bolagsstämma.
216

 Förutom attest av en Notar måste ett 

omvandlingsbeslut bland annat innehålla rättsformen som bolaget skall omvandlas till, 

namnet på firman i dess nya form, antalet bolagsmän som nu kallas andelsinnehavare och 

vilka rättigheter som de enskilda andelsinnehavarna skall ha.
217

 Den nya företagsformen 

måste anmälas till det register hos vilken den tidigare företagsformen var inskriven i. Var 

företagsformen inte inskriven i något register, skall en anmälan ske till det register som gäller 

för den nya bolagsformen. Exempelvis måste ett GmbH anmäla en övergång till ett AG till 

Handelsregister.
218

 

 

Övergången från ett UG till ett fullvärdigt GmbH är betydligt enklare, eftersom UG:et endast 

behöver komma upp till erforderligt kapital (se 4.3).  
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214

 Se § 241 ff AktG och Klunziger, Grundzüge des Gesellschaftsrecht, s. 285. 
215

 § 52 GmbHG.  
216

 § 193 UmwG. 
217

 § 194 UmwG. 
218

 § 198 UmwG. 



41 

 

4.2.5 Upplösning och likvidation  

Ett GmbH kan dels lösas upp under de förutsättningar som stadgas i lagtext, dels genom 

grunder som anges i bolagsavtalet. Dessa förutsättningar och grunder kan vara att bolaget 

skall upplösas om det är bestämt att GmbH:et endast skall existera under en viss tid, genom 

majoritetsbeslut från bolagsmännen, avsaknad av erforderligt stamkapital eller genom vissa 

förutbestämda grunder som bolagsmännen gemensamt upptagit i bolagsavtalet.
219

 Bolaget 

träder i likvidation först efter att GmbH:et anmält detta till Handelsregister och offentliggjort 

upplösandet i Gesellschaftsblatt.
220

 Offentliggörandet av bolagets likvidation är till för att ge 

ett starkare skydd för bolagets borgenärer.
221

 Ansvarig för likvidationen är Geschäftsführer 

om inget annat är stadgat i bolagsavtalet.
222

 

 

4.3 Unternehmensgesellschaft, det tyska ”mini-GmbH” 

En central punkt i den nya regleringen från 2008 är de åtgärder som införts för att påskynda 

nyföretagandet i Tyskland. Flertalet grundare fann det svårt att kunna betala in det 

lagstadgade minimikapitalet, vilket främst gällde branscher inom tjänstesektorn som ofta inte 

har apportegendom att tillföra bolaget istället för kapital. I samband med reformen infördes i 

juni 2008 en ny variant av GmbH:et, det så kallade UG:et, som även benämns ”mini-

GmbH”.
223

 Tillsammans med förenklingarna som gjorts genom MoMiG, skall den nya 

underkategorin till GmbH:et tillgodose en större flexibilitet för bolagsmännen, den skall vara 

kostnadsbesparande och enkel att bilda. Anledningen till införandet av UG:et var att förbättra 

konkurrensläget gentemot det ökande antal brittiska Ltd. i Tyskland. Flertalet näringsidkare 

startade upp ett Ltd. i Storbritannien och drev det genom en filial i Tyskland, istället för att 

behöva betala in stamkapitalet som krävdes för att bilda ett GmbH.
224

  

 

UG:et är ingen egen rättsform utan är en underkategori till bolagsformen GmbH och därför 

måste bolag som väljer att driva verksamheten som ett UG ha med förkortningen 

”Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)” eller ”UG (haftungsbeschränkt)” efter 

                                                 
219

 § 60 GmbHG. 
220

 Gesellschaftsblatt är ett offentligt tryck i Tyskland som ges ut av Bundesministerium der Justiz. Se 

Gesellschaftsblatt i Bundesanzeiger https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet och för 

Bundesministerium der Justiz, se http://www.bmj.de/EN/Home/home_node.html 
221

 § 65 GmbHG och Klunziger, Grundzüge des Gesellschaftsrechts, s. 297. 
222

 § 70 GmbHG.  
223

 § 5a GmbHG. 
224
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firmans namn för att utmärka det från det fullvärdiga GmbH:et.
225

 UG:et har fördelarna med 

att bolagsmännen inte har något personligt betalningsansvar och stamkapitalet ligger på 

mellan 1 euro och 24 999 euro, beroende på vad som stadgas i bolagsavtalet.
226

 Således utgör 

ett UG en möjlighet för näringsidkare som endast har ett tämligen litet kapital att tillgå att 

kunna bilda ett kapitalbolag. Till en början innebär UG:et en ytterligare kostnadsinbesparing 

om grundaren väljer att bilda bolaget med hjälp av den standardmall som återfinns i lagen (se 

kapitel 4.2.2). Registreringen av ett GmbH till Handelsregister är kostsam och kostnaden för 

ett bevittnande av en Notar beror på hur stort stamkapitalet är. I ett UG där kapitalet ligger på 

en euro behöver inte mer än ungefär 100 euro betalas.
227

 

 

Till skillnad från ett GmbH måste full kontantinsats till stamkapitalet erläggas för att bolaget 

skall kunna anmälas till Handelsregister, apportegendom är uteslutet. Hos ett vanligt GmbH 

behöver en bolagsstämma endast sammankallas när hälften av bolagets stamkapital har gått 

förlorat, ett UG måste sammankalla bolagsstämman redan vid överhängande fara att bolaget 

inte kan betala sina skulder.
228

 Vidare får inte vinsten utan vidare delas ut till bolagsmännen. 

Ett UG måste genom att införa en reservfond i sin balansräkning, återföra en fjärdedel av 

bolagets vinst varje år för att öka bolagets stamkapital.
229

 Allteftersom stamkapitalet inbetalas 

kan UG så småningom övergå till att bli ett fullvärdigt GmbH när det uppkommer till 25 000 

euro som är ett av kraven för att få bilda ett GmbH.
230

 När ett UG kommer upp till 

minimikravet på bolagskapitalet faller de särskilda regleringarna som stadgas i lagen bort och 

bolaget tillåts ta bort förkortningen efter firmanamnet.
231

  

 

4.4 Administrativ börda för ett GmbH  

4.4.1 Administrativa kostnader och tidsåtgång för bolagsbildande 

Administrativa kostnader som uppkommer för ett GmbH och som är ett resultat av lagar, 

förordningar och statliga regleringar kallas för Bürokratiekosten. En sådan administrativ 

kostnad kan vara krav på dokumentation. De största administrativa kostnaderna som 
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uppkommer i samband med bildandet av ett GmbH i Tyskland är främst den lagstadgade 

kostnaden för anmälan till Handelsregister och kostnad för bevittning av dokument och avtal 

av en Notar.  

 

Varje år genomför Institut für Mittelstandsforschung (IfM), en undersökning av de 

administrativa kostnaderna och tidsåtgången för att bilda ett bolag i Tyskland,
232

 vilket är ett 

led i EU-kommissionens arbete för att öka medlemsländernas nybildande av 

näringsverksamheter.
233

 IfM förmedlar sedan 2007 till Bundesministerium für Wirtschatf und 

Technologie, (BMWi), hur de administrativa kostnaderna för bildande av nya 

näringsverksamheter förändras i tre utvalda kommuner, Bremerhaven, Meißen und München. 

Informationen vidarerapporteras sedan till EU-kommissionen som sammanställer 

informationen. Den senaste undersökningen från IfM för 2012 visade på att standardiserade 

nybildande av näringsverksamheter i tre utvalda kommuner tog 5,6 dagar, vilket var en 

försämring från föregående år då det tog 4,9 dagar. De administrativa kostnaderna låg på 225 

euro, vilket var en minimal sänkning på en euro från år 2011.
234

 Studier från 2011 visade även 

på att enbart anmälan till Handelsregister normalt tog lite mer än tre dagar, dock förutsattes 

då att alla erforderliga handlingar hade skickats in samt att en förskottsbetalning har erlagts på 

registreringsavgiften.
235

 

 

4.4.2 Kostnader för GmbH:ets organisation och bolagsstämma 

De administrativa kostnaderna som ett GmbH har är främst de kostnader som uppkommer i 

samband med diverse informationsplikter. I likhet med Sverige har även tyska 

näringsverksamheter fått ökade administrativa kostnader till följd av direktiv och föreskrifter 

från EU. Tidsåtgången för att efterleva de administrativa kostnaderna som kommer från både 

EU och från nationella regler, ligger på 64 timmar per person och år i ett bolag med en till nio 

anställda. De administrativa kostnaderna beräknas ligga på omkring 4 361 euro för de mindre 
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bolagen per arbetstagare och år, vilket var en ökning på mer än 1 000 euro jämfört med tio år 

tidigare.
236

  

 

I ett tyskt GmbH skall beslut fattas gemensamt av bolagsmännen i bolagsstämman. Stämman 

sammankallas av Geschäftsführer vid förskrivna tillfällen eller när det ligger i bolagets 

intresse och GmbH:et står för samtliga kostnader som uppkommer i samband med 

bolagsstämman, såsom hyra av lokal, catering, administration och material till stämman. Dock 

är det föreskrivet i lagen att en stämma inte behöver äga rum, om samtliga bolagsmän är eniga 

om att bolagsstämmobeslutet kan godkännas skriftligen eller att bolagsmännen genom 

skriftliga röster förklarar beslutet godkänt.
237

 Möjligheten till att i skriftlig form samtycka till 

bolagsstämmobeslut är vad som i svensk rätt kallas för skrivbordsstämma. I ett enmans-

GmbH fattas besluten inte i en bolagsstämma utan genom bolagsmannens beslut som skall 

nedtecknas och protokollföras.
238

 

 

4.4.3 Lättnader i de administrativa kostnaderna i Tyskland 

Likt Sverige har regeringen i Tyskland uppsatt ett mål om att sänka de administrativa 

kostnaderna som uppkommer av att näringsverksamheter tvingas följa lagar och 

regelföreskrifter.
239

 Målet var att kostnaderna skulle sänkas med 25 procent till 2011. 

Myndigheten Nationaler Normenkontrollrat, (NKR), har till uppgift att minska den 

administrativa bördan för näringsverksamheter. Uppgifterna består även i att kontrollera 

förslag till nya lagar och ta i beaktande hur en ny reglering kan komma att inverka på 

näringsverksamheternas administrativa kostnader. NKR skall bistå Bundesregierung och se 

till att onödiga byråkratiska beslut fattas samt verka för en bättre lagstiftning. Stödet skall 

främst ske genom så kallade ex-ante förfarande, där åtgärder analyseras och bedöms innan de 

genomförs.
240
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Under 2007 beslutade Bundesregierung att Tyskland skulle börja mäta de administrativa 

kostnaderna genom samma modell som används inom EU, SCM-metoden.
241

 Mer än 250 

olika åtgärder har genomförts hittills som har lett till en minskning på 11 miljarder euro av de 

administrativa kostnaderna jämfört med 2006. Det innebär att målet om en sänkning med 25 

procent inte uppnåddes under 2011 men den totala minskningen av de administrativa 

kostnaderna hamnade på 22,5 procent.
242

 Bundesregierung beslutade den 14 december 2011 

att målet skulle förlängas till slutet av 2012 och nio nya årgärdspaket beslutades för att sänka 

kostnaderna, där resultaten av mätningarna förväntas presenteras under 2013.
243
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5 Det amerikanska LLC:et 

5.1 Den historiska utvecklingen av LLC 

I den amerikanska bolagsrätten tillämpar varje delstat registreringsprincipen, vilket innebär att 

oavsett var ett bolag utövar sin verksamhet eller har sitt säte, lyder det under den delstats lagar 

där det är registrerat. Flertalet stiftare kan då välja vart de önskar bilda ett bolag och söka den 

delstat som har de mest förmånliga regleringarna och som passar bolagsbildaren bäst, så 

kallad forum shopping. Även för ett bolag där registrering redan skett i en delstat kan ägarna, 

eller medlemmarna som de kallas, välja att bilda ett bolag i en annan delstat som 

bolagsledningen anser har förmånligare regler och sedan fusionera det första bolaget med det 

nystartade bolaget. Därmed övergår bolaget att gälla under den delstatens jurisdiktion där det 

nya bolaget bildades.
244

  

 

Regelkonkurrensen ledde till att flertalet delstater, i syfta att locka till sig bolag, införde nya 

konkurrenskraftiga bolagsformer. Bolagsformen corporation, som är att likna vid ett svenskt 

aktiebolag, ansågs förlegad och hade en del oönskade egenskaper som innebar många 

formaliteter och en stor administrativ börda.
245

 Således infördes en ny bolagsform som har fått 

stor framgång på den amerikanska marknaden och kom att benämnas LLC. Anledningen till 

att delstaterna försöker attrahera så många näringsverksamheter som möjligt är för att få ta del 

av den filing fee eller franchise fee som bolagen betalar för att få bedriva verksamhet i 

delstaten.
246

 

 

Delstaten Wyoming var först med att införa LLC:et som bolagsform 1977 efter att ha blivit 

kontaktad av ett oljebolag och skräddarsydde en bolagsform efter oljebolagets behov.
247

 Efter 

att fler och fler delstater valde att införa LLC som bolagsform kvarstod frågan hur 

beskattningen av LLC:et skulle gå till. Efter ett beslut av skattemyndigheterna i USA, Internal 

Revenue Service (IRS), år 1988, bestämdes att medlemmarna i ett LLC kunde välja hur det 

skulle beskattas, så kallat check-the-box taxation. Antingen kunde bolaget beskattas såsom ett 
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corporation eller ett partnership.
248

 Valdes inget, skulle bolaget beskattas som ett 

partnership. Beslutet från IRS ledde till att samtliga delstater i USA har infört bolagsformen 

LLC i sina respektive regelverk. Innebörden av beslutet från IRS blev att bolagets medlemmar 

kan välja att bolaget inte skall vara föremål för federal income tax utan beskattningen ska ske 

hos bolagets medlemmar som LLC:ets vinst har fördelats på, så kallat pass-through-taxation. 

Däremot är LLC:et i vissa delstater underkastat state income tax, som i Florida och Texas.
249

 

Om ett LLC endast har en ägare behandlas bolaget skattemässigt som ett ”disregarded 

entity”, vilket innebär att ägaren deklarerar bolagets inkomst eller förlust på sin egen 

deklaration. Alternativt kan ett LLC som har en medlem och är dotterbolag till ett moderbolag 

beskattas som en enda enhet.
250

  

 

Även om bolagsformen LLC idag återfinns i alla 50 delstater så kan varje delstat använda sig 

av olika regleringar gällande LLC:et.
251

 Flertalet stiftare som väljer att bilda ett bolag utanför 

den delstat där de utövar sin huvudsakliga verksamhet väljer delstaten Delaware, som är 

populärt speciellt bland börsnoterade bolag.
252

 Av de bolagsbildare som väljer en annan 

delstat än den där de bedriver sin huvudsakliga verksamhet, väljer 42 procent att registrera 

LLC:et i Delaware på grund av förmånligare regleringar i förhållande till andra delstater.
253

 

 

5.2 LLC 

5.2.1 Avgränsning mot andra bolagsformer 

Ett LLC kännetecknas av att bolaget är en hybrid mellan de två bolagsformerna partnership 

och corporation,
254

 som närmast är att likna vid de svenska bolagsformerna handelsbolag och 

aktiebolag. 

 

Ägare till andelar i LLC:et kallas medlemmar och har ett begränsat ägaransvar.
255

 

Medlemmarna svarar således endast för sin insats, vilket kan liknas vid strukturen hos ett 
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corporation. I bolagsledningens struktur liknar LLC:et dock ett partnership. LLC:et kan som 

tidigare nämnt även beskattas som ett partnership där medlemmarna beskattas för utdelad 

vinst istället för att LLC:et bolagsbeskattas för vinsterna. Den största skillnaden mellan ett 

LLC och ett partnership ligger i att medlemmarna i ett LLC inte är personligt ansvariga för 

bolagets skulder.
256

 Ett corporation kan visserligen erbjuda ett begränsat personligt ansvar 

men det är mer komplicerat och kostsamt att bilda och har inte samma skatteförmåner som ett 

LLC. Vidare beskattas ett corporation dubbelt, bolaget betalar bolagsskatt på inkomsterna och 

en personlig skatt på aktieägarnas inkomster, inga avdrag görs för utdelningar.
257

 LLC:et är 

mer flexibel i medlemmarnas reglering av organisationen av bolaget än i ett corporation och 

passar näringsverksamheter med en eller ett fåtal medlemmar. Mindre bolag som bedrivs som 

ett LLC har oftast en lägre administrativ börda än vad ett corporation har, där de statliga 

regleringarna oftast är mer betungande. LLC:et präglas av dess avtalsfrihet och möjligheten 

att reglera rättigheter och skyldigheter mellan medlemmarna och bolagets manager i the 

operating agreement.
258

 

 

5.2.2 Missbruk och piercing the corporate veil 

Den amerikanska bolagsformen LLC erbjuder medlemmarna i bolaget ett begränsat personligt 

ansvar men för att undvika missbruk av bolagsformen finns regleringar som innebär att 

medlemmarna kan hållas personligt ansvariga för bolagets skulder. Det kallas piercing the 

corporate veil när domstolar under vissa omständigheter håller medlemmarna ansvariga för 

bolagets skulder och gäller oftast vid bedrägeri, en otillräcklig kapitalisering eller 

medlemmars underlåtenhet att följa formaliteter som stadgats inom bolaget.
259

  

 

5.2.3 Bolagsbildande 

Ett LLC bildas av en eller flera fysiska eller juridiska personer. Det finns inga begränsningar 

gällande vem som kan vara medlem i bolaget, utan även partnerships, corporations, andra 
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LLC:er och även utländska medborgare kan vara medlemmar i ett LLC.
260

 För att bolaget 

skall få registreras i Delaware krävs att bolaget har ett registrerat kontor i delstaten. Däremot 

behöver kontoret inte vara en plats där den faktiska verksamheten bedrivs. Vidare krävs att 

bolaget har en agent som fungerar som en särskild delgivningsmottagare. Agenten skall, om 

det är ett företag, ha en verksamhet i delstaten Delaware eller, om det är fråga om en individ, 

generellt vara närvarande i delstaten.
261

  

 

För att bilda ett LLC krävs att ett certificate of formation
262

 upprättas och inskickas till 

kontoret tillhörande Secretary of State i Delaware. Intyget skall innehålla information om 

namnet på LLC:et, vilket skall innehålla orden "Limited Liability Company", förkortningen 

"L.L.C." eller "LLC”.
263

 Vidare skall intyget innehålla adressen till det registrerade kontoret i 

delstaten Delaware, samt namnet och adressen till den som står skriven som agent till bolaget. 

Medlemmarna i bolaget kan även besluta att fler uppgifter skall inkluderas i intyget.
264

 

Bolaget anses bildat när certificate of formation har inlämnats, eller vid en senare tidpunkt om 

en tidpunkt är införd i intyget.
265

 Ett LLC kan därefter bedriva varje slag av verksamhet, vare 

sig målet är att bolaget skall gå med vinst eller om det drivs utan vinstsyfte. Däremot får en 

bankverksamhet inte bedrivas i form av ett LLC.
266

 Fördelen med att bilda ett LLC är att 

formaliteten vid ett bolagsbildande inte är så extensivt som hos ett corporation och att den 

statliga regleringen av bolagsstrukturen är mindre.
267

 

 

I ett LLC finns inget krav på att bolaget måste ha ett lägsta kapital. Istället finansierar 

medlemmarna bolaget genom att tillskjuta egna medel som kan bestå av kontantinsatser, 

apportegendom, utförda tjänster, skuldebrev eller andra förpliktelser att i framtiden bidra med 

egendom eller tjänster.
268

 Anledningen till att inget kapitalkrav i ett LLC finns, är att kravet på 

ett lägsta kapital för corporations ursprungligen togs bort i flertalet delstater genom 1969 års 

Model Business Corporation Act, (MBCA), eftersom kravet på ett lägsta kapital inte ansågs 

utgöra ett tillräckligt borgenärsskydd.
269

 Då LLC:ets medlemmar, likt ett corporation, har ett 
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begränsat ansvar infördes inget krav på ett lägsta kapital i LLC:et. Vidare är borgenärsskyddet 

inte lika uttalat i USA som det är i Kontinentaleuropa, där kapitalkravet är starkt bundet till 

borgenärsskyddet. I USA tillåts istället marknadskrafterna att verka och borgenärer anses 

delta på egen risk, istället för att anses som en skyddad homogen grupp. Borgenärer till ett 

LLC tillvaratar istället sina intressen avtalsvis.
270

 Dessutom åläggs bolagens managers diverse 

lojalitetsplikter, så kallade fiduciary duties, som bland annat innebär att bolagets ledning inte 

får driva ett bolag som är på obestånd till nackdel för borgenärerna.
271

  

 

5.2.4 LLC:ets medlemmar och managers 

En fysisk eller juridisk person kan bli medlem i bolaget i direkt anslutning till att ett LLC 

bildas. Om inget annat är föreskrivet i bolagsavtalet kan en fysisk eller juridisk person även 

bli medlem vid ett senare tillfälle utan att behöva erlägga någon insats.
272

 Möjligheten att 

anskaffa kapital för bolaget är dock begränsad, såtillvida inte en ny medlem inträder i bolaget 

och erlägger en insats.
273

 I Delaware stadgas i DLLC Act att en ny medlem endast kan inträda 

i LLC:et om samtliga medlemmar samtycker till detta, om inget annat är stadgat i the 

operating agreement. Medlemmarna har då möjligheten att själva reglera överlåtelse av 

andelarna i bolaget och hur nya medlemmar skall intas i LLC:et.
274

 

 

Det är normalt i ett LLC att bolaget leds av medlemmarna själva men valet finns även att låta 

bolagets affärer skötas av managers. Det står medlemmarna fritt att välja om de önskar ha en 

manager eller om alla medlemmar skall kunna binda bolaget, eller både ock.
275

 Om en 

manager väljer att bidra med en insats till bolagets kapital har denna både rättigheter och 

skyldigheter som manager och medlem.
276

  

 

                                                 
270

 Kübler, Capital markets and company law, s. 103 f.  
271

 Hamilton, Robert. W., Macey, Jonathan. R. & Moll, Douglas, K., Cases and Materials on Corporations, 

Including Partnerships and Limited Liability Companies. Thomson Reuters, United States of America, 2010. 

s. 1236. 
272

 DLLC Act § 18-301. 
273

 Insatsen kan bestå av de element som stadgas i DLLC Act § 18-501.  
274

 DLLC Act § 18-301 (b). Se även Ribstein, Unincorporated Business Entities, s. 462 f och Emerson, Business 

Law, s. 307. 
275

 DLLC Act § 18-401. 
276

 DLLC Act § 18-403. Se även kapitel 5.2.2, fiduciary duties, för en del av en managers plikter. 



51 

 

5.2.5 Förändring av bolagsform  

En förändring av bolagsform kräver inte att LLC:et åläggs att lämna in bolagsavtalet, dock 

måste förändringar i articles of organization inlämnas till Secretary of State i Delaware.
277

 En 

förändring av associationsform i Delaware, statutory conversion, regleras i Delaware General 

Corporation Law, (DGCL). Där kan ett LLC övergå till ett corporation och vice versa.
278

 

 

Bolaget kan förändra sin associationsform, samtidigt som det behåller sin bolagsform under 

tiden för omvandlingen. De steg som måste vidtas för att kunna förändra ett LLC till ett 

corporation är att medlemmarna skall godkänna bytet av bolagsform. Därtill måste ett 

certificate of conversion och ett certificate of incorporation inskickas till Secretary of State i 

Delaware. Ett certificate of conversion skall innehålla information rörande LLC:ets namn, 

vart det bildades, vilket datum och namnet på det nya corporation. Certificate of 

incorporation skall inrymma information om det nya corporation, såsom antalet aktier och 

det nominella värdet på dessa.
279

 

 

5.2.6 Upplösning och likvidation 

LLC:et präglas av dess avtalsfrihet och möjligheten att reglera bestämmelser om bolaget i the 

operating agreement. Ett LLC upplöses vid den tidpunkt eller vid de händelser som stadgats i 

the operating agreement och verksamheten skall då avvecklas. Har inget särskilt föreskrivits i 

the operating agreement skall bolaget träda i likvidation om två tredjedelar av medlemmarna 

beslutar det vid ett protokollfört möte, skriftligen sinsemellan eller genom övriga 

förutsättningar som anges i lag.
280

  

 

5.3 Administrativ börda för ett LLC 

5.3.1 Kostnad och tidsåtgång för bolagsbildande 

Startup costs är kostnader som uppkommer före det att verksamheten börjar bedrivas aktivt. 

Det finns efter 28 september 2008 en möjlighet för ett nystartat bolag att göra skatteavdrag på 

upp till 5 000 dollar, minskat med det belopp som överstiger 50 000 dollar, för startup costs 

som har uppkommit under det år som LLC:et började bedriva näringsverksamhet. 
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Organizational costs är inte detsamma som startup costs och en tydlig distinktion görs mellan 

de båda kostnaderna för LLC:et. Alla kostnader som uppkommer i samband med att bolaget 

bildas är organizational costs. Om kostnaderna inte överstiger 5 000 dollar krävs inte att de 

kapitaliseras utan är då avdragsgilla.
281

  

 

Vanliga kostnader som uppkommer i samband med bolagsbildningen är state filing fees som 

är obligatoriska och ligger på mellan 50 upp till 800 dollar beroende på delstat.
282

 Andra 

kostnader som kan uppkomma är bland annat juridiska kostnader för upprättandet av diverse 

dokument.
283

 Det krävs dock inget större pappersarbete vid bolagsbildningen, jämfört med 

vad som krävs för att bilda ett corporation. Medlemmarna måste upprätta ett certificate of 

formation vid bildandet av LLC:et som typiskt sett är det enda dokument som skall skickas in 

till berörd myndighet. Ett operating agreement skall även upprättas som skall behandla bland 

annat hur votering skall gå till och hur den interna strukturen skall se ut.
284

  

 

5.3.2 Kostnader i organisationen 

De årliga kostnaderna ett LLC har för att efterleva lagar och regleringar ligger på mellan 20 

upp till 200 dollar beroende på delstat. Delstaten Delaware tar dessutom ut en årlig franchise 

tax, vilket är en skatt som LLC:et måste betala för att få införliva eller bedriva 

näringsverksamhet i delstaten. Skatten baseras på bolagets kapital eller tillgångar, snarare än 

bolagets inkomster. Ett LLC kan i delstaten Delaware få betala mellan 75 dollar som lägst och 

180 000 dollar som mest för franchise tax.
285

 

 

Beslut som fattas i corporations kräver enligt lag att bolaget håller minutes of meetings, 

protokollförda möten, för att tillgodose aktieägarnas skydd mot bolagets borgenärer. Det 

anses administrativt betungande för ett corporation att hålla årliga möten och det är kostsamt 

och tidskrävande. Ett LLC är däremot inte tvingad att hålla protokollförda möten, vilket är en 

stor lättnad administrativt och är kostnadsbesparande för LLC:et.
286

 Istället står det 
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medlemmarna fritt att själva bestämma i the operating agreement huruvida beslut skall fattas 

vid ett möte eller om det räcker att fatta beslut skriftligen.
287
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6 Analys 

6.1 Inledande ord 

Analysen kommer att ta sin form genom att jag först ämnar utreda om ABL och det privata 

aktiebolaget fyller de behov som mindre näringsverksamheter har för bildandet av bolaget, 

organisationen och driften av näringsverksamheten. Därtill ämnar jag diskutera om ett behov 

av en ny bolagsform finns eller om regelförenklingar i ABL är tillräckliga. Jag ämnar 

undersöka utländska rättsordningar för att se hur en ny bolagsform skulle kunna se ut och vem 

den skall rikta sig till. Slutligen kommer jag att föra en diskussion om huruvida en ny 

bolagsform kan minska den administrativa bördan för mindre näringsverksamheter. 

 

6.2 Är svensk associationsrätt i behov av en ny bolagsform?  

6.2.1 Det befintliga regelsystemet 

Den enda bolagsform som finns att tillgå i svensk associationsrätt för en fysisk eller juridisk 

person, som önskar bedriva näringsverksamhet i Sverige i form av ett bolag utan personligt 

ansvar, är ett aktiebolag. Aktiebolagsformen i svensk rätt har utvecklats sedan 1800-talet och 

har anpassats till flertalet bolagsrättsliga direktiv från EU.
288

 Utvecklingen har dock inte alltid 

varit i linje med många av medlemsstaternas utveckling inom det associationsrättsliga 

området. Istället för att som i exempelvis Tyskland, Frankrike, Österrike, Schweiz och 

Danmark införa en bolagsform vid sidan av aktiebolaget har Sverige idag en uppdelning av 

aktiebolagsformen i två kategorier. Förebild härtill var det brittiska och irländska public 

company och private company.
289

 Den huvudsakliga frågan för följande analys i kapitel 6.2 är 

således om svensk associationsrätt är i behov av en ny bolagsform som skall utvecklas vid 

sidan av aktiebolaget, likt de ovan nämnda länderna. 

 

6.2.2 Utredningar 

Den första större utredningen om en ny bolagsform genomfördes under 70-talet till följd av att 

flertalet intressenter anfört att gränsen för lägsta aktiekapital var alltför högt och att Sveriges 

näringsliv fordrade en ny bolagsform för mindre verksamheter i små orter. Förslaget om en ny 

lag och en ny bolagsform från 1978 utgick till stor del från ÄABL men andelarna i 
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andelsbolaget skulle inte kunna överlåtas lika lätt som aktier i ett aktiebolag. Andelsbolaget 

var avsett att passa för mindre aktiebolag med en bestämd ägarkrets där inte 

investerarintresset stod främst vid förvärv av en andel, som det huvudsakliga syftet normalt 

sett var i aktiebolag.
290

 Förvärvet var istället avsett att skapa starkare bindning mellan ägaren 

och bolaget, vilket jag tror hade passat ett fåmansbolag väl. Där kunde delägarna själva 

begränsa vem som kunde överta andelar i bolaget, likt ett handelsbolag.  

 

Anledningen till att en ny bolagsform inte infördes efter utredningen om andelsbolag, tror jag 

ligger i det politiska klimatet som rådde under 70-talet. En stark kritik framfördes från olika 

remissinstanser mot införandet av ett andelsbolag och Justitiedepartementet skulle istället 

inrikta sig på att utreda förändringar inom ÄABL för de mindre aktiebolagen.
291

 Behovet av 

en bolagsform för mindre näringsverksamheter var påtagligt men andra associationsformer 

såsom handelsbolaget och kommanditbolaget har ansetts tillräckliga för att täcka det behov 

som fanns.
292

 Jag är av en annan åsikt. Både handelsbolaget och kommanditbolaget innebär 

att två eller flera bedriver näringsverksamhet i ett bolag. Minst en måste vara personligt 

ansvarig för bolagets förpliktelser. En ensam näringsidkare kunde inte bilda ett handelsbolag 

eller kommanditbolag och därmed täcktes det behovet upp av aktiebolaget eller en enskild 

näringsidkare. En enskild näringsidkare står personligen som ansvarig för företagets skulder 

och ingen klar gräns finns mellan den privata ekonomin och företagets ekonomi. Aktiebolaget 

hade ett lägsta krav kapital och lagen innehöll omfattande regleringar som kunde te sig svårt 

att förstå för en näringsidkare som nyss startat ett aktiebolag. Även idag, över 30 år senare, 

kvarstår problematiken för en ensam näringsidkare som önskar bedriva näringsverksamhet 

utan personligt ansvar.  

 

Utredningen om andelsbolag från 1978 var främst inriktat på andelarnas överlåtbarhet och 

delägarnas avtalsfrihet, något som inte går att finna i utredningen om förenklingar i 

aktiebolagslagen från 2009. Det blir således svårt att dra paralleller mellan de båda 

utredningarna. I utredningen från 2009 avfärdades behovet av en ny bolagsform och det 

framfördes att arbetet borde inriktas på att utreda förenklingar i nuvarande reglering istället.
293

 

Jag anser att utredningen från 1978 hade flera förslag som skulle kunna föras in i diskussionen 

om en ny bolagsform även idag. Både bolagets organisation och andelarnas överlåtbarhet är 
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ett intressant inslag. Idén att kombinera aktiebolagets och handelsbolagets fördelar är något 

som kan återfinnas i både GmbH:et och LLC:et, vilket jag återkommer till i 6.3. 

 

6.2.3 Uppdelning av aktiebolaget - en tillfällig lösning? 

Den debatt som under mycket lång tid förts i Sverige om att ÄABL var för omfattande och att 

en ny bolagsform borde införas för att hålla jämna steg med utvecklingen utomlands, stannade 

upp under 90-talets mitt.
294

 Anledningen härtill var att aktiebolaget delades upp i privata och 

publika bolag till följd av EU:s bolagsrättsliga direktiv. Storbritanniens och Irlands 

bolagsformer stod som förebilder vid utformandet av bolagskategorierna.
295

 Jag inser att 

lagstiftaren vid uppdelningen av aktiebolaget ansåg att skillnaden inte torde bli så stor att en 

helt ny bolagsform med en helt ny lag var motiverad. Lagstiftaren valde dock att bortse från 

möjligheten till att kunna utforma en bolagsform utefter de allra minsta 

näringsverksamheternas behov. Istället kvarstår då frågan hur väl anpassad det privata 

aktiebolaget är för de mindre bolagen, om lagstiftaren ansåg att ingen större skillnad skulle 

finnas mellan bolagskategorierna. Det privata aktiebolaget fyller till viss del de behov mindre 

näringsverksamheter har med ett begränsat ägaransvar och det faktum att en ensam 

näringsidkare kan bilda ett aktiebolag.  

 

Det skall nämnas att även Storbritannien övervägde inför utarbetandet av den nya Companies 

Act, att införa en ny bolagsform som var speciellt anpassad för de minsta 

näringsverksamheterna.
296

 Det finns utöver det brittiska Ltd. en annan bolagsform kallad LLP 

som passar mindre näringsverksamheter på grund av dess flexibilitet och begränsade ansvar. 

Bolaget måste dock bildas genom två eller flera personer, vilket inte är anpassat för enskilda 

näringsidkare.
297

 Förslaget om en ny bolagsform vid sidan av bolagsformerna Ltd. och LLP 

avvisades, men det tyder ändå på att en uppdelning av en bolagsform i två bolagskategorier i 

samma lag i svensk rätt kanske inte var det bästa alternativet för att ge de mindre 

näringsverksamheterna en bolagsform att tillgå.  

 

                                                 
294

 Se kapitel 2.3.3. 
295

 Se bland annat prop. 1993/94:196, s. 71 och EU:s bolagsrättsdirektiv 1,2,3 och 12 (68/151/EEG), 

(77/91/EEG), (78/855/EEG) och (89/667/EEG). 
296

 SOU 2009:34, s. 134, se även fotnot 48. 
297

 Se Limited Liability Partnership Act 2000 och fotnot 128. 



57 

 

6.2.4 Ett SPE-bolag? 

En bolagsform som diskuterats på EU nivå är SPE-bolaget som skall vara utformat för små 

och medelstora företag inom den gemensamma marknaden.
298

 Även i utredningen om 

förenklingar i aktiebolagslagen nämns SPE-bolaget som en bolagsform som antagligen skulle 

komma att införas inom ett par år.
299

 Således skulle mindre näringsverksamheter få ett 

alternativ till det privata aktiebolaget. Bolagsformen som har föreslagits innebär att de 

nationella juridiska bolagsformerna inte harmoniseras eller ändras, utan det erbjuder en 

alternativ juridisk bolagsform för medlemsländerna i EU att tillgå. Minimikapitalet i ett SPE-

bolag kan bestämmas till en euro och aktieägaren skall inte ha något personligt ansvar för 

bolagets förpliktelser. Vidare skall kostnader som bolaget kan ha minskas, främst rörande 

administrativ formalia och registreringskostnader.
300

  

 

Jag inser vilka fördelar ett SPE-bolag skulle föra med sig men vill påpeka att det inom EU:s 

medlemsländer råder delade meningar om bolagsformens införande. Det gäller främst 

medbestämmanderätten och vad den lägsta gränsen för aktiekapitalet ska bestämmas till. 

Främst beror de misslyckade försöken till att enas om en reglering av SPE-bolag på att 

medlemsländerna önskar ha kvar möjligheterna att reglera säte, aktiekapitalkrav och 

arbetstagarinflytande genom nationell lagstiftning.
301

 Europaparlamentet utfärdade 2010 en 

resolution där flera ändringar av stadgan för ett privat Europabolag föreslogs.
302

 

Medlemsländerna har ännu inte kunnat ta ett beslut i frågan, där även Sverige har haft en 

negativ ställning till bolagsformen. I arbetsprogrammet till det svenska ordförandeskapet 2009 

nämns inte SPE-bolaget överhuvudtaget.
303

 Jag tror att det beror på den motvilja svenska 

lagstiftare har haft historiskt sett till att införa andra bolagsformer än aktiebolaget. 

Lagstiftaren verkar nästan vilja behålla aktiebolaget i en slags monopolställning, där 

aktiebolaget är den enda bolagsformen som finns att tillgå om ett begränsat personligt ansvar 

önskas. Därtill rimmar det illa att motsätta sig ett införande av en ny europeisk bolagsform för 

mindre näringsverksamheter, när utredningen om förenklingar i aktiebolagslagen samtidigt 

stadgar att ingen ny svensk bolagsform är erforderlig, eftersom SPE-bolaget snart kommer att 
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införas. Jag tror att ett introducerande av SPE-bolaget kan dröja, om ens genomföras, varför 

det är viktigt att överväga en ny svensk bolagsform. 

 

6.2.5 Hur väl anpassad är ABL till små privata aktiebolag? 

ABL infördes 2006 för att hålla jämna steg med övriga Europa och som svar på att fler 

utländska investerare köpte aktier i svenska publika aktiebolag.
304

 Enligt min mening har 

ABL fördelen med att lagen är enkel att hantera och onödiga dubbleringar undviks. Likaså är 

ABL logiskt uppbyggd, där allmänna bestämmelser för båda bolagskategorier finns 

inledningsvis. Därefter följer i slutet av vissa kapitel de bestämmelser som gäller särskilt för 

varje bolagskategori. Däremot kan jag tycka att lagstiftningen kan bli överväldigande och 

svåröverskådlig, speciellt för mindre aktiebolag. Därför ställer jag mig frågan hur väl 

anpassad ABL verkligen är för mindre näringsverksamheter, när bolagen behöver tillgodogöra 

sig över 850 paragrafer. Bolag kanske varken har tid eller resurser att ta till sig all kunskap 

om regleringarna som är nödvändig. När så många regleringar sammansatts för två olika 

bolagskategorier i en och samma lagstiftning uppkommer främst tre problem som jag har 

kunnat identifiera.  

 

För det första är ABL mycket omfångsrik. 850 paragrafer i en lag är ett omfattande regelverk 

om en jämförelse med det tyska GmbHG görs. Den tyska lagstiftningen innehåller endast 120 

paragrafer som reglerar bolagsformerna GmbH och UG. Om en jämförelse görs med den 

amerikanska bolagsformen LLC innehåller lagstiftingen DLLC Act endast 84 paragrafer. Det 

ursprungliga förslaget till SPE-bolagets lagstiftning innehåller så lite som 48 paragrafer. 

Däremot skall nämnas att bolagsformen Ltd. har ett mycket större och mer omfattande 

regelverk än den svenska ABL med ungefär 1 300 paragrafer. Trots omfattningen avskräcker 

det inte flertalet näringsidkare att bilda ett Ltd. i Storbritannien för att sedan bedriva 

verksamheten i det egna hemlandet genom en filial. 

För det andra finns ett problem med vilken bolagskategori ABL riktar sig till, det finns med 

andra ord ett problem med ABL:s adressat. Svenska lagstiftare har implementerat flertalet 

bolagsrättsliga direktiv från EU direkt i ABL, både de som endast gäller publika aktiebolag 

och de som gäller för bolagsformer som inte faller under det börsnoterade aktiebolagen. 

Flertalet av direktiven har kommit att gälla både privata och publika aktiebolag när 
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ursprungligen adressaten för direktivet enbart rörde den ena bolagskategorin.
305

 Jag kan förstå 

lagstiftarens tanke vid implementeringen av direktiven där ingen stark motivering fanns för att 

skilja bolagskategorierna åt i två olika lagstiftningar. De allmänna reglerna skall vara 

anpassade för alla aktiebolag. En lagstiftning som skall innehålla så många olika delar torde 

dock kräva att den är omfångsrik. Lagen skall innefatta både privata aktiebolag och publika 

aktiebolag. Jag anser dock att den likabehandling som det privata och publika aktiebolaget 

erhållit, har inneburit problem med tydligheten av vilka paragrafer som riktar sig till vilken 

bolagskategori. Samtliga paragrafer gäller inte för det privata aktiebolaget men genom att 

både svenska regler och direktiv från EU sammanfogats i en och samma lagstiftning som till 

stor del gäller båda bolagskategorier ifrågasätter jag om ABL, som den ser ut idag, har någon 

tydlig adressat. De allmänna reglerna som gäller för samtliga aktiebolag kanske inte är riktigt 

anpassade för de mindre privata aktiebolagen. Det verkar ologiskt att ett direktiv som endast 

gäller för den ena bolagskategorin skall implementeras så att det kan komma att gäller även 

för den andra bolagskategorin.  

Slutligen har ABL i stort sett gemensamma allmänna regler som gäller samtliga aktiebolag, 

privata som publika, stora som små. Under min utredning har jag stött på tre alternativa 

lagstiftningar som anses vanliga när olika länders lagstiftare reglerar bolagsformer.
306

 För det 

första kan lagstiftaren reglera en bolagsform med två bolagskategorier i en omfattande 

lagstiftning som Sverige och Storbritannien valt att göra. För det andra finns lagstiftningar där 

två bolagstyper regleras i olika lagar. I det senare alternativet kan lagstiftaren välja att dela in 

de två bolagsformerna i två utförliga lagar, såsom i norsk bolagsrätt, dock har norsk 

lagstiftning gjort sig skyldig till en del upprepningar i båda lagarna.
307

 Det tredje alternativet 

innebär att bolagsformerna regleras i två lagar där den ena bolagsformen är utförligt reglerat 

och den andra bolagsformen endast är reglerad i den utsträckning som är behövlig, likt i 

Tyskland och Danmark. Det senare alternativet visar på att två lagar inte nödvändigtvis 

behöver innehålla upprepningar och liknande paragrafer. Jag kommer att återkomma till 

denna diskussion under 6.3.1. 
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6.2.6 Är regelförenklingarna tillräckliga för privata aktiebolag? 

I utredningen om förenklingar i aktiebolagslagen från 2009 framhölls att regelförenklingar i 

ABL var ett mer prioriterat uppdrag än att införa en ny bolagsform. Det skulle innebära ett 

stort och tidskrävande arbete att utarbeta en ny bolagsform.
308

 Jag instämmer med utredaren 

att det skulle vara tidskrävande och innebära extra kostnader att utforma en ny lag och 

bolagsform. Jag ifrågasätter dock vad en förenkling av ABL skulle innebära som inte en ny 

bolagsform kan åstadkomma. Förenklingar av ABL, samt att reglerna görs dispositiva i alltför 

stor utsträckning, skulle enligt mig innebära att själva tanken med ABL urvattnas. Risken 

finns att ABL varken kommer att passa de större eller de mindre aktiebolagens behov och 

lagens adressat går än mer förlorad.  

 

Regeringen satte upp ett mål om att de administrativa kostnaderna skulle sänkas med 25 

procent fram till 2010, vilket inte uppnåddes. Däremot kunde en minskning av de 

administrativa kostnaderna uppvisas.
309

 Många näringsverksamheter upplevde dock att 

regelförenklingarna inte märktes av i deras vardag och många ansåg till och med att bördan 

hade ökat.
310

 Jag anser att åtgärder som minskar den administrativa bördan, genom bland 

annat minskat uppgiftslämnande och i synnerhet den avskaffade revisionsplikten, är steg i rätt 

riktning för samtliga näringsverksamheter och inte bara privata aktiebolag. Jag anser att 

kommittén i utredningen om ett avskaffande av revisionsplikten var relativt tydliga i sitt 

förslag att de gränsvärden som borde övervägas var liknande de som stadgades i EU:s fjärde 

bolagsrättsliga direktiv.
311

 Regeringen valde dock lägre gränsvärden än de som föreslogs i 

utredningen i samband med avskaffandet av revisionsplikten år 2010.
312

 Huruvida dessa 

gränsvärden kommer att höjas i framtiden finner jag ytterst tveksamt. En revisor har dessutom 

en övervakande roll i kampen mot den ekonomiska brottsligheten och alltför stor frihet skulle 

kunna leda till missbruk av aktiebolaget. Däremot anser jag att tanken är god bakom 

avskaffandet av revisionskravet så att de minsta aktiebolagen istället kan fokusera på 

utveckling av verksamheten.  

 

Det svenska åtgärdspaketet verkar till stor del följa det förenklingsarbete som påbörjats inom 

EU. Däribland har ett omfattande förenklingspaket, SBA, antagits för att förenkla 

                                                 
308

 SOU 2009:34, s. 139 f. 
309

 Skr. 2009/10:226, s. 42. Se även Tillväxtverkets årsredovisning för 2010, s. 7.  
310

 Skr. 2012/13:5. 
311

 EU:s bolagsrättsdirektiv (78/660/EG).  
312

 SOU 2008:32 och prop. 2009/10:204. 



61 

 

företagandet inom EU.
313

 Den administrativa bördan för mindre företag i EU härrör till stor 

del ur ineffektiva rutiner hos de medlemsländer som skall efterleva direktiv och 

förordningar.
314

 Problemet är enligt mig implementeringen av direktiv som i grunden endast 

gäller den ena bolagskategorin men som även kan påverka den andra. Jag anser att de 

regelförenklingar som påbörjats inom EU i stor utsträckning behövs. Om medlemsländerna 

har extra kostnader för att efterleva regleringarna till följd av det egna landets ineffektivitet 

för hur direktiv och förordningar bör efterlevas, är det en god tanke att börja förändringarna 

på just EU-nivå. Förenklingarna kan bidra till att medlemsländerna på ett bättre sätt 

implementerar regleringarna så som de är avsedda att användas.  

 

De förslag till förenklingsåtgärder som framlagts i utredningen om förenklingar i 

aktiebolagslagen är på intet sätt ointressanta för mindre aktiebolag, tvärtom. De förslag som 

jag anser särskilt värda att nämna är en förenklad bolagsbildning, lättnader i bolagets 

organisation samt att kravet på bifogade protokoll borde avskaffas.
315

 Jag anser dock att alla 

dessa regelförenklingar lika gärna skulle kunna finnas inom ramarna för en ny bolagsform. 

Även de bolagsrättsliga direktiv som är avsedda för bolagsformer som inte är ett publikt 

aktiebolag skulle dessutom på ett bättre sätt kunna implementeras.
316

 Därtill är det inte 

säkerställt huruvida förenklingarna som föreslagits i utredningen ens kan komma att 

genomföras. Utredningen om förenklingar i aktiebolagslagen kommer att resultera i en 

proposition som skall avlämnas i juni 2013.
317

 Särskilt intressant blir här att se vilka 

förändringar som kommer att föreslås i propositionen och om frågan om en ny bolagsform 

åter kommer att behandlas. 

 

Ett annat intressant inslag är att i utredningen om förenklingar i aktiebolagslagen från 2009 

påpekades att svenska aktiebolag behövde bli mer konkurrenskraftiga gentemot utländska 

bolagsformer.
318

 Den forum shopping efter delstaten som har de mest förmånliga reglerna för 

LLC:et som finns i USA, finns även till viss del i EU och kallas Delaware-effekten.
319
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Anledningen härtill är de domar från EU-domstolen vilka innebär en etableringsfrihet för 

verksamheter i inom EU.
320

 Näringsverksamheter kan ”shoppa” efter den bolagsform som de 

tycker är förmånligast och bedriva verksamheten i det egna landet genom en filial. Därför 

anser jag det intressant att inte mer görs för att konkurrera med de utländska bolagsformerna 

om det nu är ett av målen med förenklingsåtgärderna. 

 

6.2.7 Sammanfattning och slutsats 

Genom min utredning av det befintliga regelsystemet och de försök som gjorts hittills för att 

förenkla företagandet för mindre näringsverksamheter, kan jag fastställa att det finns ett behov 

av en ny bolagsform i svensk associationsrätt. Om inte regelförenklingarna märks av i de 

privata aktiebolagens vardag, är det ett incitament till att någonting mer drastiskt behöver 

hända. En ny bolagsform skulle innebära att lagstiftaren gavs en chans att kunna skräddarsy 

en bolagsform för de mindre näringsverksamheterna och deras behov, särskilt gällande den 

administrativa bördan. Jag inser även att detta skulle innebära ett större arbete för lagstiftaren 

än att förenkla regelverket i ABL. Det är min åsikt att lagen är till för dess adressat och om 

adressaten är så otydlig som den är i ABL, borde en helt ny lag vid sidan av ABL:s ramverk 

utarbetas. Anledningen härtill är för att kunna undgå problemen med ett alltför omfattande 

regelverk, otydlig adressater samt problemen med i stort sett gemensamma regler för både det 

privata och publika aktiebolaget. Därtill skulle en ny bolagsform kunna vara mer 

konkurrenskraftig mot utländska bolagsformer, som är ett av målen med regelförenklingarna. 

 

6.3 Kännetecken för en ny bolagsform 

6.3.1 En jämförelse med utländska rättsordningar 

För att fastställa hur en ny bolagsform kan se ut i svensk associationsrätt, har jag valt att se till 

de bolagsformer som nämnts i flertalet utredningar och förarbeten som även jag anser är av 

stor vikt för den internationella rättsutvecklingen inom det bolagsrättsliga området. Jag har 

dels undersökt det tyska GmbH:et, dels det amerikanska LLC:et för att belysa de båda 

bolagsformernas för- och nackdelar inför ett införande av en ny svensk bolagsform liknande 

dessa utländska bolagsformer.  
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6.3.2 En ny bolagsform, en ny lag? 

För den svenska lagstiftaren innebär en gemensam lag för båda aktiebolagskategorier, att flera 

regler kan göras tillgängliga för både privata och publika aktiebolag. Det är 

kostnadsbesparande och mindre omständiga regler krävs om ett bolag önskar byta 

bolagskategori. Som jag har påpekat tidigare, anser jag inte att ABL verkar vara anpassad för 

mindre näringsverksamheter. En ny bolagsform, liknande det tyska GmbH:et eller det 

amerikanska LLC:et, skulle enligt min åsikt behöva en egen lag utanför ABL:s ram. Till 

skillnad från utredningen från 2009, anser jag inte att två regelverk skulle behöva innehålla 

samma eller liknande paragrafer.
321

 Tysklands, Danmarks och USA:s lagstiftningar kan 

framhållas som exempel på undantag. Dessutom kan lärdom dras från den norska 

lagstiftningens problem med dubbleringar och därmed undvika att upprepa liknande misstag i 

svensk rätt. Lagstiftaren i Sverige skulle få möjligheten att från grunden skapa en lag som har 

en tydlig adressat, är mindre omfångsrik och mer förståelig för mindre näringsverksamheter. 

En ny lag borde ta del av fördelarna med ABL och inkorporera den avtalsfrihet som delägare i 

ett handelsbolag åtnjuter, likt det tyska GmbH:et och det amerikanska LLC:et (se 6.3.4). 

Lagen skulle dessutom kunna göras betydligt kortare och mer överskådlig än ABL eftersom 

lagen endast kommer att omfatta en bolagsform som dessutom skulle ha enklare regleringar 

än ett aktiebolag. Eftersom EU:s bolagsrättsliga direktiv är riktade till en särskild adressat, 

antingen börsnoterade aktiebolag eller bolagsformer vid sidan av det publika aktiebolaget, 

skulle det inte bli några problem med att harmonisera lagstiftningen med EU-rätten. Det 

skulle till och med kunna bli tydligare och enklare att följa regleringarna, vilket kan leda till 

att Sverige mer effektivt kan efterleva EU-rätten. Därtill skulle onödiga administrativa 

kostnader undvikas, som har sitt ursprung i medlemsländernas ineffektiva sätt att tolka EU-

rätten. Det gäller främst de bolagsrättsliga direktiven som implementerats till svensk 

associationsrätt.
322

 

 

Frågan som uppstår av att en ny bolagsform skall regleras i en egen lag vid sidan av ABL, är 

ifall ytterligare en lag som reglerar ombildning av bolagsformer skulle bli nödvändig. I 

propositionen till den nya ABL framhävdes att en omvandlingslag likt den tyska UmwG 

eventuellt skulle komma att behöva införas om bolagsformerna skulle regleras i olika lagar.
323

 

Jag kan delvis instämma med utredningens synpunkter men jag tror inte att en svensk 
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omvandlingslag nödvändigtvis skulle behöva införas så att den blir lika omfattande som den 

tyska UmwG. Stora delar skulle kunna undantas då UmwG innehåller regleringar av 

ombildning för alla former av bolag, föreningar och kooperativ.
324

 Det är något som en svensk 

omvandlings- eller ombildningslag inte skulle behöva innehålla, eftersom enskilda firmor och 

handelsbolag måste avregistreras för att drivas vidare som ett aktiebolag. Den nya lagen 

skulle istället kunna inriktas på byte av den nya bolagsformen till ett aktiebolag och vice 

versa.  

 

I Delawares lagstiftning finns regler om ombildning från en associationsform till ett LLC i 

DLLC Act under en enda paragraf. Vad som krävs är att ett certificate of formation och ett 

certificate of conversion inskickas till delstatens Secretary of State.
325

 Ett LLC som önskar 

konvertera till ett corporation eller omvänt, regleras under DGCL. Bolaget upphör inte att 

existera utan ombildas till den nya associationsformen, vilket inte sker i svensk rätt när ett 

handelsbolag eller en enskild firma istället önskar bedriva verksamheten i form av ett 

aktiebolag. Där måste inkråmet överföras och sen måste den gamla associationsformen 

avregistreras, vilket kan ge skattekonsekvenser och även torde innebära en ytterligare 

administrativ börda för näringsidkaren. Således drar jag slutsatsen att svenska lagstiftare har 

valet att antingen reglera den nya bolagsformens omvandlingsmöjligheter i en egen lag, där 

samtliga associationsformer kan medtas och hur omvandling skall gå till, likt den tyska 

UmwG. Det andra alternativet är att i respektive lag införa kortare regleringar som stadgar hur 

konvertering av en form till en annan skall behandlas, likt regleringarna i Delaware.  

 

Jag är av den åsikten att flertalet mindre privata aktiebolag även skulle kunna ombildas till 

denna nya bolagsform. Omvänt kan nämnas att en växande näringsverksamhet som bedrivs 

genom denna nya bolagsform, och som anser att bolagsformen aktiebolag är bättre lämpad har 

då möjligheten att ombildas till ett aktiebolag. Därför krävs regler om hur ombildningen skall 

ske på ett så smidigt och enkelt sätt som möjligt som inte skapar ytterligare administrativa 

kostnader för bolaget. En ombildning av associationsform borde i de fall som en lag uppställer 

anmälas till Bolagsverket, likt GmbH:ets och LLC:ets anmälan till Handelsregister respektive 

Secretary of State. 
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 § 3 UmwG.  
325

 DLLC Act § 18-214.  
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6.3.3 Bolagets adressat  

Den nya svenska bolagsformen borde utformas för att passa de allra minsta 

näringsverksamheternas behov. Ett begränsat personligt ansvar, ett mindre komplicerat 

regelverk, lägre kapitalkrav och en större flexibilitet i avtalsfriheten för delägarna att själva 

kunna reglera olika förhållanden i bolaget är några av de behov som jag anser finns hos 

mindre näringsverksamheter. Min egen definition av adressaten för denna nya bolagsform, 

skulle bli de fysiska eller juridiska personer som önskar bedriva näringsverksamhet i form av 

ett bolag med begränsat personligt ansvar. Jag har valt att benämna dessa fysiska eller 

juridiska personer för delägare. Det tyska GmbH:et infördes för att tillgodose behovet som 

fanns hos mindre näringsverksamheter, speciellt för familjedrivna verksamheter och 

fåmansbolag, som inte ett AG kunde erbjuda. LLC:et erbjuder även det en enkelhet som inte 

ett corporation kan tillgodose och det begränsade ansvar som inte återfinns i ett partnership. 

Det är enkelheten och flexibiliteten som har gjort bolaget så populär för mindre verksamheter 

och både GmbH:et och LLC:et har införts för att täcka upp de behov som fanns hos en viss 

grupp av näringsidkare. Det är dessa adressater i svenskt näringsliv som jag ämnar rikta mig 

till som denna bolagsform bör vara anpassad till, såsom GmbH:et och LLC:et anpassades för 

sina adressater.  

 

Utgångspunkten för en ny svensk bolagsform borde vara att bolagsformen främst skall rikta 

sig till enmansbolag med en eller ett fåtal delägare. Likt det tyska enmans-GmbH, som 

flertalet bolag i Tyskland bedrivs som, innebär ett enmansbolag stora lättnader i regelverket. 

Inga regler om aktier finns och ansvarsfördelningen mellan bolagsmännen är lättare eftersom 

endast en delägare finns. Enmans-GmbH har särskilda specialregler som stadgar att ett en 

ensam bolagsbildare var tvungen att tillföra bolaget fullt kapital eller det annars föreskrivna 

halva kapitalet innan bolaget kunde anmälas till Handelsregister.
326

 Anledningen härtill är 

antagligen för att affärspartners ska kunna lita på bolagets prestationsmöjligheter när endast 

en bolagsman fanns. Efter införandet av det tyska UG:et bortfaller dock specialreglerna om 

kapitalkravet för enmans-GmbH eftersom bolagsformen nu kan bildas med endast en euro.
327

 

I det amerikanska LLC:et finns inga särskilda regleringar av LLC:er som bildas av en fysisk 

eller juridisk person gällande kapitalkrav eftersom inget sådant krav uppställs för 

bolagsbildandet.
328

 Bolagsformerna GmbH och LLC som bedrivs i form av enmansbolag kan 

                                                 
326

 § 5 Abs. I, § 7 Abs. II S.3 GmbHG. 
327

 § 5 a GmbHG. 
328

 DLLC Act § 18-301 (d) och DLLC Act § 18-501. 
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dock innebära nackdelar för bolagsmannen. Det gäller främst i de fall där bolagsmannen eller 

medlemmen kan åläggas ett personligt ansvar för bolagets skulder vilket jag återkommer till i 

6.3.8. 

 

Ett begränsat antal fysiska eller juridiska personer som slår sig ihop för att bedriva 

näringsverksamhet har visserligen associationsformen handelsbolag att tillgå men då saknas 

det begränsade ansvaret. Bedrivs bolaget istället som ett aktiebolag har delägarna ett 

begränsat ansvar men saknar istället flexibiliteten att kunna avtala om förhållanden 

sinsemellan, vilket kan återfinnas i ett handelsbolag. Om ett begränsat antal personer bedriver 

näringsverksamhet i denna nya bolagsform skulle endast bestämmelser om samverkan mellan 

delägarna och bestämmelser om utdelning behöva införas i lagen, förutom de regler som kan 

gälla för ett enmansbolag.  

 

Vidare borde den nya bolagsformen betraktas som en kapitalassociation men skall inte likt 

aktiebolaget byggas på aktier utan borde vara uppbyggt på andelar. Stora delar som återfinns i 

ABL rörande aktier skulle kunna undantas för denna bolagsform. Dessutom kan regler om 

aktiebok och aktiebrev ersättas av registreringar för den nya bolagsformen. Likt registreringen 

av en bolagsmans andelar i det tyska GmbH:et, skulle i svensk rätt en delägares andelar kunna 

registreras för att bolagets borgenärer skall veta vart de skall rikta sina anspråk. Eftersom 

bolaget skall betraktas som en kapitalassociation behöver regler finnas rörande tillförsel av 

kapital och hur andelar kan överlåtas.  

 

6.3.4 Ett begränsat personligt ansvar och kapitalkrav 

Jag anser att en ny svensk bolagsform skall kännetecknas av ett begränsat personligt ansvar 

för bolagets skulder, likt det tyska GmbH:et och det amerikanska LLC:et, med ett sänkt 

kapitalkrav. Frågan som kvarstår är hur borgenärsskyddet kan tillgodoses om kapitalkravet 

sänks eller avskaffas. Den brittiska bolagsformen Ltd. är en stor konkurrent inom valet av 

bolagsform eftersom kapitalkravet endast ligger på ett pund och även innebär ett begränsat 

personligt ansvar. Det har lett till att flertalet länder har valt att se över sina lagstiftningar vad 

gäller mindre aktiebolagsformer, i syfte att hitta konkurrenskraftiga lösningar. Kapitalkravet 

har i flera länder avskaffats eller sänkts drastiskt i bolagsformer med ett begränsat personligt 

ansvar, så även i Sverige. Genom utredningen om aktiekapitalet i privata aktiebolag föreslogs 

en sänkning av kapitalkravet för privata aktiebolag från 100 000 kronor till hälften, vilket 



67 

 

genomfördes under april 2010.
329

 Publika aktiebolag skulle dock behålla ett lägsta kapitalkrav 

om 500 000 kronor. Jag tror att det är ett steg i rätt riktning men i likhet med många 

intressenter som uttalat sig om kapitalskyddet, ifrågasätter jag behovet av ett lägsta 

kapitalkrav. Jag har svårt att föreställa mig att 50 000 kronor i realiteten skulle kunna täcka 

alla skulder som ett privat aktiebolag kan ha.
330

  

 

Ett av de länder som valt att drastiskt sänka kravet på lägsta kapital i ett GmbH är Tyskland. I 

samband med reformen från 2008 infördes UG:et som en underkategori till GmbH:et för att 

kunna konkurrera med det växande antal registrerade Ltd. i Tyskland. Den största fördelen 

med UG:et är att den är enkel att bilda och kapitalkravet ligger endast på en euro. Likt det 

fullvärdiga GmbH:et har bolagsmännen även ett begränsat personligt ansvar och svarar 

således inte för bolagets skulder och förpliktelser.
331

 Denna bolagskategori borde särskilt 

intressera exempelvis serviceföretag eller mindre näringsverksamheter, som till en början 

kanske inte har det kapital som krävs för att bedriva ett GmbH där kapitalkravet ligger på 

25 000 euro. Dock anser jag inte att UG:et som en ny bolagskategori är helt problemfri. Jag 

anser att förkortningen ”UG (haftungsbeschränkt)” eller ”Unternehmensgesellschaft 

(haftungsbeschränkt)” som skall stå efter firmanamnet kan verka diskriminerande då 

affärspartners och borgenärer kan uppfatta förkortningen som någonting negativt. Svårigheter 

kan då uppstå att anskaffa behövligt kapital för bolagets fortsatta drift om UG:et inte framstår 

som kreditvärdigt. Det största problemet som jag kan identifiera med bolagsformen är att 

UG:et saknar den seriositetsförsäkran gentemot bolagets borgenärer som ett stamkapital 

erbjuder och kan leda till att bolaget inte anses som kreditvärdig. Dessutom är det lagstadgat 

att bolaget måste återföra kapital tills UG:et kommer upp till gränsen för att betraktas som ett 

fullvärdigt GmbH, vilket kan verka avskräckande för nya investerare. Däremot är det lätt att 

ombildas till ett GmbH, UG:et behöver endast uppkomma till erforderligt stamkapital och då 

ta bort förkortningen efter firmans namn.   

 

Kravet på att en verksamhet som bedrivs som ett LLC skall innehålla orden "Limited Liability 

Company", förkortningen "L.L.C." eller "LLC” verkar däremot inte innebära någon större 

nackdel för bolaget. Anledningen torde vara att även om inget kapitalkrav finns lagstadgat, så 
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 SOU 2008:49, s. 25 och prop. 2009/10:61, s. 8.  
330

 Bland annat har Jan Andersson, Stefan Lindskog och Friedrich Kübler uttalat sig om att kapitalkravet i 

aktiebolag inte längre tillgodoser borgenärsskyddet så som det tidigare var avsett att göra. Se vidare kapitel 

3.2.2.  
331

 § 5 a Abs. I GmbHG. 
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brukar medlemmarna tillföra tillräckligt med kapital ändå för verksamhetens syfte. En annan 

tänkbar anledning till att kapitalkravet inte har lika stor betydelse i USA som det har i Sverige 

eller Tyskland skulle kunna vara att amerikanska corporations inte heller har något 

kapitalkrav. Därmed är behovet av ett lägsta kapital inte heller lika uttalat i ett LLC eftersom 

varken LLC:et eller ett corporation har ett lagstadgat krav härom. Borgenärsskyddet är 

dessutom inte lika bundet vid kapitalet i bolaget som det är i svensk eller tysk rätt utan 

borgenärer anses delta i affärsvärlden på egen risk.
332

  

 

Ett begränsat personligt ansvar är en stor del av den nya bolagsformen samtidigt som kapitalet 

bör avskaffas eller sänkas. Jag anser att kapitalkravet som finns i privata aktiebolag inte skulle 

fylla en liknande funktion i den nya bolagsformen och därför inte behövas på samma sätt. 

Även om svenska lagstiftare inte önskar följa trenden som pågår i andra länder
333

 och vill 

hålla fast vid ett lägsta lagstadgat kapitalkrav för aktiebolag, finns det flera argument som 

talar för att sänka eller inte införa något krav på ett lägsta kapitalkrav för denna nya 

bolagsform. Jag är av åsikten att en seriös bolagsbildare i realiteten torde rusta sitt nya bolag 

med kapital som krävs för att näringsverksamheten skall kunna drivas vidare på egen hand. 

Genom en kombination av att seriösa bolagsbildare tillför visst kapital och genom att kunna 

avtala om diverse förpliktelser, kan risken för att verka kreditovärdigt undgås. Dessutom kan 

borgenärsskyddet tillgodoses genom att delägarna i vissa fall åläggs ett personligt ansvar för 

de skulder som uppkommit på grund av misskötsel av bolaget, i likhet med de regler som 

gäller för ett tyskt GmbH eller ett amerikanskt LLC.
334

 Det skulle innebära att större tilltro 

skulle behöva sättas till parternas avtalsförmåga att skydda sina respektive intressen, men jag 

tror att det är ett steg i den riktning som även andra länder tar. 

 

Jag anser därför att inget lagstadgat krav på ett lägsta kapital bör finnas för den nya 

bolagsformen. Inte heller borde något tvång på återföring av bolagets vinst finnas för att 

uppkomma till 50 000 kronor för att kunna övergå till ett aktiebolag. Anledningen härtill är att 

den nya bolagsformen inte skall vara en underkategori till aktiebolaget likt ett UG är till 

GmbH:et, utan skall existera separat vid sidan av aktiebolaget. Jag anser att en ombildning av 

bolagsform är ett bättre alternativ än ett lagstadgat tvång på återföring av bolagets vinst.  
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 Kübler, Capital markets and company law, s. 103 f. 
333

 Se 3.2.2 , SOU 2008:49, s. 9 f och prop. 2009/10:61, s. 7 f.  
334

 Se missbruk av bolagsformerna i 4.1.3 och 5.2.2. 
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6.3.5 Avtalsfrihet 

De främsta fördelarna hos bolagsformerna i Tyskland och USA är att de är hybrider av 

handelsbolag och aktiebolag, där avtalsfriheten och det begränsade personliga ansvaret 

kombineras.
335

 Den avtalsfrihet och flexibilitet som GmbH:et bygger på, innebär att 

bolagsmännen kan avtala om i princip det mesta som inte är lagstadgat som ett minsta krav på 

innehåll i bolagsavtalet. Det är denna vittgående avtalsfrihet som har bidragit till GmbH:ets 

popularitet i Tyskland men även i de länder som har infört motsvarigheter till bolagsformen, 

såsom Schweiz, Frankrike och Österrike. Även bolagsformen LLC utmärks speciellt av den 

avtalsfrihet som ligger till grund för medlemmarnas inflytelse i bolaget. Det ger en stor 

flexibilitet och medlemmarna kan till stora delar själva reglera bestämmelser om bolaget i the 

operating agreement.
336

  

 

Möjligheten och flexibiliteten för delägarna att själva kunna anpassa en näringsverksamhet 

efter de speciella behov som är en följd av inriktningen hos bolaget, tror jag skulle kunna leda 

till att företagandet i Sverige ökar och att fler vågar satsa på att starta upp verksamheter. I den 

nya bolagsformen där flera delägare finns, skulle delägaravtal kunna införas som i väsentliga 

delar reglerar delägarnas inbördes förhållande och samverkan. Endast de mest grundläggande 

reglerna som krävs för ett bolag, borde vara lagstadgat och inte kunna avtalas bort. 

Enmansbolag borde dessutom ha kortare regler om tillträde av nya delägare och eventuella 

insatser som ges för att förvärva andelar.
337

  

 

Därtill skall jag kort nämna den skattefördel som LLC:et innebär, där medlemmarna själva 

kan välja hur bolaget skall beskattas.
338

 Både i det tyska GmbH:et och i de svenska privata 

aktiebolagen innebär bolagsformerna att en dubbelbeskattning uppstår.
339

 Ett införande av en 

liknande valmöjlighet gällande hur bolaget skall beskattas i svensk rätt skulle visserligen vara 

ett mycket intressant inslag för den nya bolagsformen. Jag tror dock att den svenska och den 

amerikanska rättsordningen skiljer sig åt så fundamentalt, att det kanske inte skulle vara 

möjligt att införa denna skattefördel i den svenska rättsordningen. I tysk rätt beskattas 

delägare i ett handelsbolag under en stigande inkomstskala, varför bolagsskatten hos ett 

GmbH ändock tenderar att bli lägre, även om dubbelbeskattning uppstår. Skattefrågan är 
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 Se kapitel 5.2.1. 
336

 Ribstein & Kobayashi, Choice of Form and Network Externalities. s. 89 ff. 
337

 Se även diskussionen i 6.3.6 angående andelars överlåtande och tillträde av nya delägare. 
338

 IRS, Limited Liability Company (LLC), 2012-12-31, (2013-01-11) http://www.irs.gov 
339

 Se kapitel 2.4.3 och 4.2.1. 



70 

 

däremot inte min huvudsakliga frågeställning utan jag har tagit med den för att skapa en 

diskussion hur beskattning skall ske av den nya bolagsformen och de alternativ som kan vara 

aktuella. Möjligheten för delägarna i bolaget att kunna avtala om hur beskattning skall ske 

skulle göra bolagsformen mycket attraktiv men frågan är om det ens är möjligt, eller önskvärt. 

 

6.3.6 Bolagets bildande 

Bolagsbildningen av bolagsformerna GmbH och LLC anser jag ha den fördelen att det är 

enkelt och inte så omständigt för en fysisk eller juridisk person som önskar starta upp en ny 

verksamhet. Vid bolagsbildningen av ett LLC behöver endast ett certificate of formation 

upprättas.
340

 För att bilda ett GmbH behöver lite mer information medtagas, beroende på om 

bolagsbildarna väljer ett förenklat eller normalt bolagsbildande. Både för och nackdelar finns 

med de två val som lagen uppställer. Vid ett förenklat bolagsbildande är antalet bolagsmän 

och Geschäftsführer begränsade och apportegendom tillåts inte. Däremot kan en mall 

användas för bolagsbildandet som är både enkel och smidig men inga ändringar tillåts i 

mallen, varför många bolagsbildare väljer att själva upprätta ett bolagsavtal. Ett UG innebär 

ytterligare lättnader i bolagsbildningen eftersom standardmallen även här kan användas och 

kostnaden är lägre eftersom den varierar beroende på hur stort kapital som bolaget skall ha. 

Ett UG behöver som bekant endast en euro i stamkapital.
341

  

 

För svenskt vidkommande borde bildandet av den nya bolagsformen bli betydligt enklare och 

mindre tidskrävande än bildandet av ett svenskt aktiebolag. Inom EU har även mål uppsats för 

att öka företagsbildandet inom unionen, som stadgar att ett bolagsbildande inte skall ta mer än 

tre dagar. I Tyskland uppmättes tidsåtgången för ett bolagsbildande under 2012 till 5,6 dagar, 

vilket jag ändå anser vara en relativt snabb procedur med tanke på att handlingar måste 

inskickas till Handelsregister och att en Notar måste attestera bolagsavtalet.
342

 Jag anser inte 

att någon uppmaning till en snabbare bolagsbildning bör ske för denna nya bolagsform. I och 

med att bolagsbildningen, likt ett LLC, inte borde uppställa lika många krav som hos ett 

aktiebolag kommer ändå tidsåtgången för ett bildande av den nya bolagsformen att vara lägre. 

Inte heller behöver bolagsavtalet bevittnas av en Notar. Jag anser att det borde vara tillräckligt 

att skicka in en kopia av delägaravtalet till Bolagsverket i samband med att registrering av 

bolaget sker eller dylikt. Jag ser inte någon anledning till att frångå en registrering av bolaget 
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 Se kapitel 5.2.2 angående LLC:ets bildande. 
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 Se kapitel 4.2.2 angående GmbH:ets bildande. 
342

 Institut für Mittelstandsforschung Bonn, 2012-06-13, (2013-01-10) http://www.ifm-bonn.org 
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till Bolagsverket men proceduren kan göras lättare och innebära att mindre handlingar 

behöver inlämnas. Inga tvingande regler om bolagsordning likt i ett aktiebolag behöver 

finnas. Vid bolagsbildningen behöver endast det viktigaste som bolagets firma, säte och 

föremålet för bolagets verksamhet tas med och därtill ett delägaravtal där resterande frågor 

kan regleras om så önskas. En mall likt den som ställs till förfogande i GmbHG skulle kunna 

vara ett intressant alternativ att införa i lagtexten men kanske endast borde ställas till 

förfogande för bolag med en delägare. Jag tror att ett bolag med flera delägare behöver avtala 

om fler aspekter än vad mallen skulle komma att innehålla. Dessutom kan inga ändringar 

göras i mallen som återfinns i den tyska lagstiftningen och ingenting om utträde och 

vinstutdelning stadgas i mallen för ett förenklat bolagsbildande av ett GmbH.
343

 En ny svensk 

bolagsform med flera delägare skulle med största sannolikhet behöva göra ändringar i 

delägaravtalet och reglera utträde ur bolaget, medan ett enmansbolag kanske inte har samma 

behov av detta. 

 

6.3.7 Bolagets organisation 

En ökad flexibilitet i bolagets organisation borde kunna införas för den nya bolagsformen. 

Likt det tyska GmbH:et behövs ingen styrelse utan bolaget borde företrädas av en utsedd 

bolagsledare som likt en Geschäftsführer eller manager inte behöver vara en av delägarna 

men även en eller flera av delägarna kan utses till ledare för bolaget. Däremot bör höga krav 

ställas på vem som kan utses till ledare för bolaget i och med det ansvar personen eller 

personerna får. Här kan paralleller dras till de krav som uppställs på en Geschäftsführer eller 

en manager.
344

  

 

Beslut skall fattas av delägarna gemensamt men till skillnad från ett aktiebolag borde ingen 

protokollförd bolagsstämma vara lagstadgad. Istället borde delägarna sinsemellan kunna 

avtala om att beslut antingen kan fattas på bolagsstämma eller genom skrivbordsstämma. I 

GmbHG är denna möjlighet lagstadgad och i DLLC Act återfinns inget krav på att hålla 

protokollförda bolagsstämmor, även om det rekommenderas.
345

 Alternativt kan regler införas 

som beskriver under vilka särskilda omständigheter en protokollförd bolagsstämma måste äga 

rum, där samtliga delägare måste deltaga. Hos enmansbolag finns naturligtvis inte samma 

behov av en bolagsstämma, däremot borde det likt i ett enmans-GmbH lagstadgas att beslut 
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som fattas av delägaren ensam skall nedtecknas och protokollföras för att undvika missbruk 

av bolagsformen.  

 

I ett GmbH kan bolagsandelarna lätt överlåtas, något som jag inte till fullo anser skulle vara 

en fördel om det implementerades på den nya svenska bolagsformen. I delstaten Delawares 

reglering gällande LLC:et, stadgas att andelar endast får överlåtas med samtliga medlemmars 

samtycke. Det kan däremot avtalas bort i the operating agreement och medlemmarna kan 

själva välja ifall samtliga medlemmar måste samtycka till att nya medlemmar intas i bolaget, 

eller om det endast skall krävas en kvalificerad majoritet eller dylikt.
346

 Jag tror att en svensk 

bolagsform till en början skulle behöva innehålla någon slags hembudsklausul som 

begränsade överlåtelsemöjligheterna. Anledningen härtill är för att borgenärerna skall veta 

vart de skall rikta sina anspråk och för att en delägare inte skall kunna träda ur bolaget på 

alltför enkla grunder. Om ett bolag ofta byter ut sina delägare finns risken att delägarna inte 

anses seriösa. I mindre näringsverksamheter arbetar ofta delägarna nära verksamheten. 

Utredningen om andelsbolag påpekade bland annat att aktieägare i mindre bolag oftast hade 

en aktiv roll och bolaget byggdes upp av en bestämd ägarkrets. I ett större aktiebolag trädde 

ägarna till aktierna oftast i bakgrunden och hade ingen större del i bolagets förvaltning.
347

  

 

Även jag är av åsikten att den nya bolagsformens syfte är att bedriva verksamheten i en 

mindre skala och skapa en stark bindning mellan delägare och bolag. Däremot anser jag inte 

att det skall lagstadgas att inga andelar får överlåtas, utan här borde avtalsfriheten för 

delägarna träda in. Delägarna skulle själva kunna begränsa överlåtbarheten av andelarna i 

bolaget. Stadgar delägaravtalet att samtliga delägare måste vara ense om att en ny delägare 

inträder, kan detta regleras i delägaravtalet. Behovet av överlåtelse av andelar torde även vara 

olika beroende på vilken inriktning bolaget har. Familjedrivna bolag har antagligen större 

anledning till att vilja hålla andelarna inom en bestämd ägarkrets än vad ett servicebolag kan 

tänkas ha. Å andra sidan kan registrering av delägarna och deras andelar möjligen 

åstadkomma ett liknande resultat, med tanke på borgenärsskyddet och vetskapen om vart 

anspråk kan riktas, se diskussionen som förs i 6.3.9. 
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6.3.8 Missbruk av bolagsformen 

En oro som jag kan tänka mig fanns med bolagsformen GmbH i Tyskland när den infördes för 

över 120 år sedan, var att oseriösa näringsidkare skulle dra nytta av den större avtalsfrihet 

som GmbH:et innebar för bolagsmännen. Jag kan tänka mig att samma oro skulle yttras vid 

ett införande av en bolagsform i svensk associationsrätt med större avtalsfrihet och ett lägre 

aktiekapital. Genom MoMiG från 2008 genomfördes stora förändringar och GmbHG 

moderniserades för att göra bolagsformen konkurrenskraftig gentemot utländska bolagsformer 

men även för att ta tag i oron för missbruk och för att skärpa borgenärsskyddet. De största 

fördelarna som jag kan utläsa av reformen var att missbruket av bolagsformen motarbetats 

genom att införa en större transparens och genom att förhindra olaglig Firmenbestattung. 

Bolagsmännen som står bakom bolaget måste registreras för att borgenärerna skall ha större 

insyn i bolaget. Jag finner det faktum att bolagets borgenärer alltid skall veta vart anspråk kan 

riktas ger en större säkerhet och ökar borgenärsskyddet. Därutöver skulle Geschäftsführer ta 

mer ansvar för bolagets angelägenheter. Möjligheter att undvika ansvar vid bolagets obestånd 

begränsades även genom att bolagsmännen var tvungna att ta ansvar som om de vore 

Geschäftsführer, om ingen ledare stod att finna och har en skyldighet att anmäla bolagets 

insolvens.
348

  

 

Vad gäller det amerikanska LLC:et undviks missbruk av bolagsformen genom att bolagets 

managers har vissa lojalitetsplikter, fiduciary duties. Likt ett tyskt GmbH får inte bolaget 

drivas vidare om det är på obestånd och bolagets fortsatta drift är till borgenärernas nackdel. 

Medlemmarna i vissa fall kan åläggas personligt ansvar för bolagets förpliktelser, så kallat 

piercing the corporate veil.
349

 Jag anser att bestämmelser som kan ålägga delägarna ansvar 

vid missbruk av bolagsformen, kan ses som en säkerhet för borgenärer och andra 

affärspartners.  

 

Ansvaret att i tid inleda ett konkursförfarande vid bolagets obestånd eller överskuldsättning 

bör ligga på bolagets ledning på samma sätt som det åläggs bolagets ledning i ett GmbH eller 

LLC.
350

 Anledningen härtill är för att öka borgenärsskyddet. Därtill kan upplösandet av 

bolagsformen göras enklare än vad som stadgas i ABL för ett aktiebolag eftersom inga 

aktieägarintressen finns. Upplösningsgrunder skulle även, likt i GmbH:et eller i LLC:et, 
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 Se kapitel 4.1.3 angående MoMiG och dess betydelse för att motverka missbruket av bolagsformen GmbH. 
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 Se kapitel 4.2.6 och 5.2.5 för GmbH:ets och LLC:ets upplösningsgrunder. 
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kunna bestämmas på förhand i delägaravtalet. Däremot, som jag tidigare har fört ett 

resonemang om, så bör andelarna inte heller kunna fritt överlåtas. I vart fall bör delägarna 

kunna inskränka överlåtanderätten i delägaravtalet. 

För att undvika missbruk av bolagsformerna kan det begränsade personliga ansvaret som 

bolagsmän och medlemmar åtnjuter, under vissa omständigheter undantas och de kan då 

åläggas att svara personligen för bolagets skulder. Jag skulle tro att det är lättare att uppfylla 

kraven som innebär att medlemmar i vissa fall kan hållas personligt ansvariga för bolagets 

skulder, om endast en medlem finns i LLC:et. Även i ett GmbH kan enmansbolaget innebära 

vissa nackdelar som bolagsmannen måste se upp med. Ett GmbH måste ha minst en 

Geschäftsführer och i vanliga fall utses en av bolagsmännen till att ha den ledande positionen 

och företräda bolaget. Möjligheten finns även att ta in en Geschäftsführer som inte är en av 

bolagsmännen i GmbH:et. Är bolagsmannen ensam delägare och samtidigt Geschäftsführer 

eller om Geschäftsführer inte står att finna företräder bolagsmannen ensam GmbH:et. 

Geschäftsführer är ytterst ett av bolagets organ och kan företa rättshandlingar som binder 

GmbH:et och om Geschäftsführer bryter mot någon av förbuden stadgade i lagen kan denne 

hållas personligt ansvarig.
351

 Detsamma gäller om det finns flera bolagsmän som är 

Geschäftsführer i ett GmbH eller om samtliga medlemmar i LLC:et företräder bolaget.  

Om en ny svensk bolagsform främst skall rikta sig till en eller ett fåtal personer som önskar 

bedriva näringsverksamhet i denna form, måste regler framarbetas som tydligt definierar hur 

långt det begränsade ansvaret sträcker sig. Jag är av åsikten att missbruk av denna bolagsform 

måste bekämpas på liknande sätt som lagstiftare i både Tyskland och USA har gjort. MoMiG 

från 2008 har försvårat missbruket av bolagsformen GmbH och det begränsade personliga 

ansvaret kan i vissa fall fråntas delägarna i bolaget. Även i LLC:et kan i vissa fall ett 

personligt ansvar åläggas medlemmarna. Speciellt viktigt är tydliga regler rörande missbruk 

för de som önskar bedriva bolagsformen som ett enmansbolag eftersom en ensam delägare 

kan vara mer utsatt än i ett bolag med flera delägare. Jag anser inte att det begränsade 

personliga ansvaret alltför lätt skall kunna undantas från en delägare i denna nya bolagsform 

men tydliga regler krävs. Bland annat skall ägaren till andelar i bolaget registreras och 

andelarna skall inte kunna överlåtas hur som helst, som tidigare nämnt. Bolagets ledare måste 

åläggas ett ansvar som motsvarar de eventuella former av missbruk som kan uppkomma. 

Även vid bolagsbildningen borde bolagsbildaren vara den som faktiskt ämnar delta i driften 
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av verksamheten och ledaren skall vara ledare i faktisk bemärkelse, till skillnad från vad som 

tillåts för en Strohmann.
352

 Där tillåts en person att bilda ett bolag och stå som 

Geschäftsführer på pappret men inte har någon egentlig del i driften av bolaget, vilket inte 

borde vara tillåtet i den nya bolagsformen. Dels för risken att förväxla personen med det 

svenska begreppet ”målvakt” men också för att det skulle kunna leda till missbruk av den nya 

bolagsformen. 

 

6.3.9 Sammanfattande slutsatser 

Huvudsakliga kännetecken för den nya bolagsformen bör således vara ett begränsat personligt 

ansvar för delägaren eller delägarna, med ett sänkt eller avskaffat bolagskapital, med frihet att 

kunna avtala om bolagets intressen och inbördes rättigheter och skyldigheter delägarna 

sinsemellan. Förenklat bolagsbildande och möjlighet att kunna tillsätta en utomstående part 

eller en eller flera delägare till att företräda bolaget som ledare, är också två aspekter av den 

nya bolagsformen som är viktiga. Därtill måste möjligheten till missbruk av bolagsformen 

uppmärksammas och i möjligaste mån motarbetas. 

 

6.4 Den administrativa bördan 

6.4.1 Kan en ny bolagsform sänka de administrativa kostnaderna? 

Förutom att den nya bolagsformen skall innebära ett begränsat personligt ansvar, en lägre 

kapitalinsats och erbjuder delägaren eller delägarna flexibla avtalsmöjligheter, så är det av 

yttersta vikt att bolagsformen bidrar till att sänka bolagets administrativa börda. I nuläget 

genomförs en hel del förenklingsåtgärder både inom EU och i Sverige, som syftar till att bidra 

till att öka företagandet och fler skall våga satsa på att driva eget.
353

  

 

Lagstiftare i andra europeiska länder har övervägt att införa en ny bolagsform men valt att 

istället förenkla gällande lagstiftning.
354

 Regelförenklingarna tror jag är ett försök till att 

konkurrera med bolagsformen Ltd. och andra mer förmånliga bolagsformer. De kan även 

härröra ur de ineffektiva rutiner som medlemsländerna har för efterlevnaden av EU-regler. I 

ett försök att underlätta företagandet på nationell nivå föreslås regelförenklingar i de 
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 Se kapitel 4.1.3 och 4.2.2 
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 Se bland annat Europaparlamentets resolution av den 4 september 2007 om programmet ”Bättre lagstiftning” 

inom Europeiska unionen (2007/2095(INI)) och prop. 2006/07:1 utg.omr. 24, s. 27. 
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befintliga lagarna, istället för att dela upp bolagsformer så att direktiven direkt riktar sig till 

korrekt adressat. Förenklingar verkar dessutom anses vara ett mindre tidskrävande alternativ 

och frågan är om inte lagstiftarna i dessa länder har gjort det lätt för sig genom att avvisa 

utarbetandet av en ny bolagsform.  

 

Det finns dock länder som både har valt att införa alternativ till bolagsformen Ltd. i den egna 

nationella lagstiftningen, såsom det tyska UG:et, såväl som att försöka förenkla företagandet 

för mindre näringsverksamheter. I Tyskland har Bundesregierung under 2000-talet påbörjat 

ett omfattande regelförenklingsarbete vars mål är att sänka de administrativa kostnaderna för 

mindre näringsverksamheter med 25 procent.
355

 Vid en jämförelse mellan Sverige och 

Tysklands förenklingsarbete för att sänka de administrativa kostnaderna, så har Tyskland 

lyckats genomföra regelförenklingar på ett sätt som både syns på papperet och som märks av i 

näringsverksamheternas vardag.
356

 Jag tror att anledningen härtill är att Bundesregierung i 

Tyskland har genomfört över 250 olika åtgärder för att minska de administrativa kostnaderna 

och samarbetar med flera olika myndigheter för att se till att inga onödiga kostnader uppstår. 

Samtidigt som regelbundna mätningar genomförs och följs upp tror jag att 

näringsverksamheterna i Tyskland märker av åtgärderna på ett annat sätt än de gör i Sverige. 

Det kan även vara så att de åtgärdspaket som föreslagits av den svenska regeringen inte har 

varit i en liknande omfattning som i de Tyskland. En annan tänkbar anledning skulle vara att 

Tyskland har haft mer byråkratiska lagar och regleringar än Sverige. Det kan vara så att 

förenklingsåtgärderna inte märks av till lika stor del i Sverige för att det inte har varit lika 

invecklade regler som genererat administrativa kostnader som det kanske har varit i Tyskland.  

 

Ett stort problem för mindre svenska näringsverksamheter har varit den höga administrativa 

bördan, vilken uppkommer på grund av att näringsverksamheterna måste rätta sig efter lagar, 

förordningar, myndigheters föreskrifter eller allmänna råd. Det innebär att tid och arbetskraft 

måste avsättas till att upprätta dokument och för att efterleva regelverken. Istället för att 

behöva följa över 700 paragrafer i ABL, som ett privat aktiebolag, kan den nya bolagsformen 

innebära betydande regelförenklingar och bidra till att bolagets delägare istället kan avsätta tid 

och arbetskraft till driften och utvecklingen av sin verksamhet. Dessutom kan de 

förenklingsåtgärder som den svenska regeringen genomfört och ämnar genomföra kunna 

tillämpas på ett bättre sätt och rikta sig till rätt adressater i och med att en ny bolagsform för 
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mindre näringsverksamheter införs. Erfarenheter borde även kunna tas från de tyska 

framgångarna som både infört en ny bolagskategori och genomfört förenklingsåtgärder som 

syftat till att sänka de administrativa kostnaderna. 

 

Jag är även av den åsikten att de bolagsrättsliga direktiv från EU, som är avsedda för 

bolagsformer som inte är ett publikt aktiebolag, borde vara direkt tillämpliga på denna 

bolagsform. Det skulle kunna leda till att regelverken lättare kan efterlevas av delägarna. EU 

har redan konstaterat att 32 procent av de administrativa kostnaderna som ett mindre företag 

inom EU har, härrör ur de ineffektiva sätt som regelverken följs av medlemsstaterna själva.
357

 

Jag tror att om direktiv som utfärdats riktar sig till rätt adressat, torde det i stor utsträckning 

kunna leda till målet att sänka de administrativa kostnaderna för mindre näringsverksamheter 

inom EU. 

 

6.4.2 Förenklat bolagsbildande 

Utredningen om förenklingar i aktiebolagslagen har framlagt förslag på regelförenklingar som 

skulle kunna införas för aktiebolag. Ett av dessa är ett förenklat bolagsbildande vilket jag 

anser relativt enkelt kunna implementeras även på denna nya bolagsform. Kostnader och 

tidsåtgång för den nya bolagsformens bildande borde kunna efterlikna den procedur som 

GmbH:et eller LLC:et måste genomgå för att få bilda sina respektive bolagsformer. Under  

6.3.6 för jag en diskussion gällande hur den nya svenska bolagsformen bör bildas och vilka 

formkrav som bör finnas med vid bolagsbildningen genom att ta del av de erfarenheter av 

bolagsbildandet som återfinns i tysk och amerikansk rätt. 

 

De största kostnaderna vid bolagsbildandet i både Sverige, Tyskland och USA är 

registreringskostnaderna.
358

 Det är svårt att säga hur en standardkostnad för registreringen kan 

sänkas som ligger på runt 2 000 kronor. Jag anser dock att i och med att bolagsbildningen av 

den nya bolagsformen borde vara enklare än vid ett aktiebolag och färre handlingar och 

dokument behöver skickas in till Bolagsverket, vilket innebär enklare hantering för 

handläggarna, borde kostnaden i vilket fall inte överstiga 2 000 kronor. Det grundläggande 

innehållet i de handlingar som inskickas till bolagsverket, borde innebära att ingen större 
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administrativ börda skapas vid bolagsbildningen. Som tidigare nämnt, skulle en standardmall 

eventuellt kunna förenkla ytterligare vid bolagsbildningen.
359

 

 

6.4.3 Kostnaderna för bolagets organisation 

Ett aktiebolags största kostnader för dess organisation är revisionen och bolagets ledning.
360

 

Många av ABL:s regler är dispositiva men kräver ändå att bolagsstämma hålls och kräver 

samtliga aktieägares godkännande. Flertalet motioner har på senare år framfört synpunkter på 

att bolagsstämmokravet för mindre aktiebolag inte är ändamålsenligt.
361

 Jag anser dock att 

aktiebolag skall vara utformade för de bolag som har en större ägarspridning, där aktieägaren 

inte har en lika nära och aktiv roll i aktiebolaget som en delägare till den nya bolagsformen 

kommer att ha. Därför anser jag att bolagsstämmor för aktiebolag är ändamålsenligt, om det 

gäller rätt adressat. Den nya bolagsformen skall som bekant bygga på avtalsfrihet, vilket 

innebär att protokollförda möten likt en bolagsstämma inte nödvändigtvis behöver hållas utan 

delägarna i delägaravtalet kan avtala om det sinsemellan. Exempelvis kan delägarna avtala om 

att beslut skall fattas vid en skrivbordsstämma, likt i ett tyskt GmbH, eller om det är ett 

särskilt viktigt beslut, att ett möte där samtliga delägare måste närvara krävs. Det skulle 

betyda att kostnader som härrör ur bolagsstämmor för aktiebolag inte behöver bli en liknande 

kostnad för den nya bolagsformen.  

 

Eftersom ingen styrelse krävs i den nya bolagsformen borde det innebära ytterligare en 

kostnadsbesparing och en lägre administrativ börda för mindre näringsverksamheter. Istället 

väljs en ledare för bolaget, vars arbete skall övervakas av delägarna själva. Det torde ligga i 

delägarnas intresse att bolagets ledare sköter sina arbetsuppgifter. Däremot borde i 

enmansbolag där delägaren själv väljer att agera i egenskap av bolagets ledare, i likhet med 

det tyska GmbH:et, starkare krav på dokumentation av större beslut finnas.  
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 En intressant aspekt hos ett LLC är att kostnader upp till 5 000 dollar som uppkommit i samband med 

bolagsets bildande under bolagets första år får dras av som bolagsbildningskostnader. I svensk skatterätt anses 
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förvärva en inkomstskälla. Jag är osäker på om avdragsgilla kostnader skulle kunna införas för denna nya 

bolagsform men det skulle säkerligen öka företagandet. 
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6.4.4 Kan regelförenklingsåtgärderna implementeras på den nya bolagsformen? 

Som jag nämnde är flertalet av de föreslagna regelförenklingsåtgärderna i ABL av stort 

intresse men kommer, om de genomförs, endast att gälla aktiebolag. Den nya bolagsformen 

skulle även den vara en intressant adressat för vissa av de förenklingar som föreslås, men där 

skulle inte förenklingar behöva genomföras, utan skulle direkt kunna implementeras till 

bolagsformen. I de regelförenklingar som regeringen ämnar genomföra återfinns ett förenklat 

uppgiftslämnande. Bördan över att behöva lämna likartade eller till och med samma uppgifter 

till flera olika myndigheter borde vara en stor administrativ börda för mindre 

näringsverksamheter. Genom att myndigheter förbättrar lagrandet av uppgifter och själva 

inhämtar erforderliga dokument, minskar det näringsverksamheternas börda. Detta är 

någonting som även borde gälla för den nya bolagsformen och jag ser ingen anledning till att 

eventuella framtida regelförenklingar rörande näringsverksamheters administrativa börda inte 

skall gälla även denna bolagsform. 

 

Revisionsplikten har redan avskaffats för de minsta aktiebolagen och handelsbolagen,
362

 

vilket jag även anser borde gälla för en ny bolagsform eftersom det kan anses som en hybrid 

mellan aktiebolaget och handelsbolaget. För ett handelsbolag uppstadgas samma gränsvärden 

som hos ett aktiebolag för att få välja bort revisionskravet.
363

 I handelsbolag med endast 

fysiska personer gäller högre gränsvärden, vilket skulle kunna vara tillämpligt även på denna 

nya bolagsform beroende på om delägarna består av en eller flera juridiska personer eller inte. 

Revisionskravet borde således kunna väljas bort även för denna bolagsform och beroende på 

vem som är delägare bör gränsvärdena väljas på samma sätt som för ett handelsbolag. De 

bolag av den nya bolagsformen som önskar växa torde ha ett starkt intresse av att ha sina 

räkenskaper i ordning eftersom de kan revisionspliktiga om de överstiger de satta 

gränsvärdena.  

 

6.4.5 Sammanfattande slutsats 

Jag är övertygad om att det skulle vara enklare för lagstiftaren att kunna reglera den nya 

bolagsformen på ett sätt som skulle minska de administrativa kostnaderna i en ny lag, snarare 

än att försvåra tolkningen av ABL och göra adressaten än mer diffus i ytterligare 

regelförenklingsförsök. Det är på tiden att aktiebolaget får en tydlig adressat och de mindre 
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näringsverksamheter som inte passar in under den adressaten borde få en bolagsform 

anpassad för just deras behov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

7 Slutsats 

 

Frågan om det finns ett behov en ny bolagsform har diskuterats under större delen av det 

senaste seklet. Trots påtryckning från flera olika intressenter, har den svenska lagstiftaren valt 

att inte införa ytterligare en bolagsform med ett begränsat ansvar. Genom den utredning som 

jag genomfört i min uppsats, kan jag att konstatera att det finns ett behov av en ny bolagsform 

i svensk associationsrätt, anpassad för näringsverksamhet i liten skala och med få ägare. 

Regelförenklingarna som företas i dagsläget märks inte av i de mindre 

näringsverksamheternas vardag. Jag anser det vara ett incitament till att införa en bolagsform 

liknande de som återfinns i utländska rättsordningar, såsom i Tyskland och USA. Enligt min 

åsikt är ABL alltför omfattande för mindre aktiebolag och att bolagens efterlevnad av lagar, 

förordningar, myndigheters föreskrifter eller allmänna råd skapar onödiga administrativa 

kostnader. Dessutom verkar ABL inte ha någon riktigt tydlig adressat och det borde vara 

anledning nog för lagstiftaren att vilja utarbeta en ny bolagsform som är speciellt anpassad 

efter de mindre näringsverksamheterna i svenskt näringsliv.  

 

Genom en studie av det tyska GmbH:et och det amerikanska LLC:et har jag utrönt vad jag 

anser vara de huvudsakliga fördelarna med bolagsformerna och anledningen till varför de 

införts i respektive lands lagstiftning. Jag även kunnat fastställa nackdelarna som 

bolagsformerna kan innebära och tagit detta i beaktning vid utformandet av en ny svensk 

bolagsform. De huvudsakliga kännetecknen för den nya bolagsformen borde vara ett 

begränsat personligt ansvar för delägaren eller delägarna, med ett sänkt eller avskaffat 

bolagskapital, med friheten och flexibiliteten att kunna avtala om bolagets intressen och 

inbördes rättigheter och skyldigheter delägarna sinsemellan.  

 

Det är även viktigt för nyföretagandet att bolagsbildningen görs så enkel och 

kostnadsbesparande som möjligt. Dessutom måste möjligheten till missbruk av bolagsformen 

uppmärksammas och i möjligaste mån motarbetas. Det gäller särskilt eftersom jag anser att 

bolaget skall ha ett begränsat ansvar, samtidigt som den nya bolagsformen inte bör ha ett 

lagstadgat kapitalkrav. Borgenärsskyddet kan istället tillgodoses genom att parterna genom 

avtal, tillvaratar sina respektive intressen och att seriösa bolagsbildare torde rusta sitt bolag 

med kapital som är avsett att motsvara bolagets verksamhet. Tilltro skulle således sättas till 

parternas avtalsförmåga att skydda sina respektive intressen och till delägaren eller delägarna 
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själva att ge ett seriöst intryck utåt. Jag tror att det är ett steg i den riktning som även andra 

länder tar. Här kan den svenska lagstiftaren ta del av erfarenheter från det tyska arbetet med 

GmbH i MoMiG, men även se till hur lagstiftaren i Delaware har löst problemen med 

missbruk av bolagsformen. 

 

Genom ett införande av en ny bolagsform, som är anpassad för de mindre 

näringsverksamheterna med en eller ett fåtal delägare, tror jag att många av de största 

administrativa kostnaderna kan undvikas. Samtidigt tror jag att om lagstiftaren vid 

utarbetandet av den nya bolagsformen tar i beaktande de regelförenklingar som genomförts 

och som planeras, både i Sverige och inom EU, kommer det att leda till ytterligare lättnader i 

den administrativa bördan. Jag tror dessutom att införandet av en ny svensk bolagsform kan 

leda till att nyföretagandet ökar och att svenska bolag får en starkare konkurrensställning 

gentemot övriga utländska bolagsformer som finns att tillgå. 
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