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Sammanfattning 
 
Ekonomiska föreningar är idag en associationsform som till antalet överstiger 15 000 stycken. 
Efter många års diskussioner kommer Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar att 
uppdateras 2016-07-01. Förändringarna består av redaktionella ändringar men främst kommer 
det införas nya bestämmelser gällande kapitalskydd, intern elektronisk kommunikation samt 
möjligheter att ta in investerande medlemmar. 
 
Med denna uppsats önskar jag utreda hur förutsättningarna för att starta och driva en 
ekonomisk förening kommer att förändras efter att dessa regler träder i kraft, vad som kan 
komma att påverka valet av associationsform samt hur de nya regleringarna skiljer sig från 
motsvarigheten i aktiebolagslagen.  
Föreningslagen som sedan slutet på 1800-talet har följt efter aktiebolagslagen i dess 
uppdateringar har under åren som gått blivit mer och mer lik den senare. Om det fortfarande 
finns några fördelar med att starta en ekonomisk förening i stället för ett aktiebolag är några 
av de frågor som uppsatsen behandlar. 
 
Förhoppningen med denna uppsats är att den kan användas som underlag för associationer 
som är nyfikna på hur de nya reglerna för ekonomiska föreningar kommer att påverka deras 
framtida verksamheter. Dessutom är förhoppningen att situationen ska kunna undersökas efter 
att de trätt i kraft och då se om förändringarna gav den effekt som regeringen önskade när de 
valde att rösta igenom förslaget. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
 
Från och med den 1 juli 2016 kommer Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (EFL) att 
ha genomgått vissa förändringar. Lagtextens förändringar består av redaktionella ändringar av 
några bestämmelser men framför allt handlar ändringarna om att kapitalskyddet förstärks och 
numera liknar Aktiebolagslagens (ABL) utformning, hur elektronisk kommunikation får ske 
inom föreningen samt möjligheten att ta in investerande medlemmar i föreningen.1 Denna 
uppsats kommer att undersöka hur förändringarna i EFL kommer att påverka valet av 
associationsform viss verksamhet, där skillnaderna mellan aktiebolag och ekonomisk förening 
främst är det som kommer att undersökas. 

I Sverige finns det flera typer av associationer och inom associationsrätten sorteras fysiska 
och/eller juridiska personer som avtalat om att samverka för ett gemensamt ändamål.  
Enkla bolag, handelsbolag och aktiebolag ingår i bolagsrätten medan ekonomiska och ideella 
föreningar är en del av organisationsrätten. Under slutet av 1800-talet fanns det inga 
regleringar inom associationsrätten och därför tillkom år 1895 lagstiftning för enkla bolag, 
handelsbolag (inkl. kommanditbolag), aktiebolag och ekonomiska föreningar. Sedan dess har 
föreningslagen följt aktiebolagslagen vad gäller uppdateringar, med något eller några års 
förskjutning. 1895 antogs alltså lagstiftning gällande både aktiebolag och föreningar, 1910 års 
ABL följdes av 1911 års EFL, 1944 års ABL följdes av 1951 års EFL och 1975 års ABL 
följdes av 1987 års EFL.  

Först 2016 kommer föreningslagens uppföljning av 2005 års uppdatering av aktiebolagslagen. 
Skälen till denna parallella lagstiftningsgång uppges vara att de problem som uppstår i ett 
aktiebolag i hög utsträckning också förekommer i ekonomiska föreningar. 
Associationsformerna har båda två ofta många medlemmar/aktieägare och organisationernas 
fordringsägare behöver ett visst skydd då medlemmarna i båda formerna i princip är fria från 
ansvar för de förpliktelser som organisationerna åtar sig.2 Det kan tyckas att aktiebolagslagen 
och föreningslagen har mycket gemensamt då uppdatering av de två lagstiftningarna har följts 
åt i över 120 års tid, men vid mer detaljerad studie går det att finna att aktiebolagslagen 
fokuserar mer på uppbyggnad och skydd av kapital medan föreningslagen istället fokuserar på 
relationerna till föreningens medlemmar. 

Associationer kan indelas i öppna och slutna, där föreningar räknas till det första och bolag 
räknas till den senare. Bolag har ett bestämt antal aktier som inte kan ändras så länge 
bolagsordningen inte ändras, men däremot kan antalet aktieägare förändras. I ekonomiska och 
ideella föreningar däremot, som klassas som öppna associationer, kan antalet medlemmar 
variera utan att stadgarna behöver uppdateras. Däremot kan en förening i betydande 
utsträckning begränsa sin öppenhet genom sina stadgar.3  

																																																													
1 Prop. 2015/16:4 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar. s. 1 
2 Hemström, C. Giertz, M (2011) Föreningar - Om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser, s. 7 f. 
3 Malmén, A (2002) Lagen om ekonomiska föreningar - en kommentar, s. 17 
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Inom den svenska organisationsrätten finns det två typer av föreningar, ideella och 
ekonomiska. Det finns tre typer av ideella föreningar. För det första föreningar som varken 
ägnar sig åt ekonomisk verksamhet eller åt att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. 
För det andra föreningar som visserligen har till ändamål att främja medlemmarnas 
ekonomiska intressen men inte gör det genom ekonomisk verksamhet och för det tredje 
föreningar som ägnar sig åt ekonomisk verksamhet men som inte gör det för att främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen. Ideella föreningar kan vara bland annat 
idrottsföreningar, politiska partier, fackföreningar, branschorganisationer och 
hemslöjdsföreningar.4 Den ekonomiska föreningens syfte är istället att bedriva ekonomisk 
verksamhet för att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. Ekonomisk verksamhet 
kännetecknas av en varaktig verksamhet som sysslar med produktion eller handel med varor 
eller tjänster, inklusive jordbruk, gruvdrift och liknande. Hit räknas också verksamheter som 
utnyttjar materiella eller immateriella tillgångar för att fortlöpande få intäkter.5 För att det ska 
räknas som ekonomisk verksamhet ska också avsikten med verksamheten vara att varaktigt 
utföra transaktioner som är beskattningsbara.6  

Carl Hemström väljer att definiera begreppet ekonomisk verksamhet som en affärsmässigt 
organiserad och bedriven verksamhet.7 Idag är termen ekonomisk verksamhet något förlegad 
och i modern lagstiftning används istället begreppet näringsverksamhet.8 Näringsverksamhet 
definieras som en förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Dessa krav 
brukar förtydligas som att verksamheten ska bedrivas självständigt, varaktigt och med ett 
vinstsyfte.9 Medlemmarna i en ekonomisk förening kan delta i verksamheten som 
konsumenter, leverantörer, med egen arbetsinsats eller genom att begagna föreningens 
tjänster.10 Definitionen av en ekonomisk förening innehåller tre moment. För det första ska 
föreningen ha till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, för det andra ska 
det ske genom ekonomisk verksamhet och för det tredje ska medlemmarna ha nytta av 
föreningen genom att delta i verksamheten som aktörer av något slag. Det sista rekvisitet 
kallas för ”kooperativitetsrekvisitet” och det har till syfte att förhindra att en ekonomisk 
förening används för kapitalplacering.11 De ekonomiska intressen som medlemmarna har kan 
vara att genom organisationen öka sina intäkter eller minska sina kostnader. Medlemmarna 
behöver tillsammans komma överens om vad föreningens stadgar ska säga. Stadgarna ska 
innehålla uppgifter om föreningens firma, ändamålet med verksamheten och verksamhetens 
art, uppgifter om medlemsinsatser och avgifters storlek, i det fall sådana tas ut.12 Där det i ett 
aktiebolag finns principen en aktie = en röst finns det i ekonomiska föreningar istället den 
dispositiva regeln en medlem = en röst.13  

																																																													
4 Hemström, C. Giertz, M (2011), s. 32-33 
5 Skatteverkets Momsbroschyr, SKV 552, utgåva 24, s. 4 
6 A a s. 9 
7 Hemström, C. (2011) Organisationernas rättsliga ställning – om ekonomiska och ideella föreningar, s. 15 
8 Hemström, C. Giertz, M (2011), s. 32 
9 Inkomstskattelag (1999:1229) 13:1 
10 Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar 1:1 
11 Hemström, C. Giertz, M (2011), s. 15 
12 EFL 2:2 
13 EFL 7:1 
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För att en ekonomisk förening ska kunna bildas krävs registrering14 hos Bolagsverket, minst 
tre medlemmar samt att medlemmarna antar stadgar och väljer en styrelse och revisor15. 
Hemström uttrycker att det för att en ekonomisk förening ska föreligga i juridisk mening 
krävs att ett antal individer eller juridiska personer har träffat avtal om att i organiserade 
former, under viss tid eller tillsvidare, samverkade i och genom föreningen för en gemensam 
målsättning.16 En ekonomisk förening får alltså inte vägra någon individ inträde som medlem 
då det räknas som en öppen association, så länge det inte finns särskilda skäl för detta med 
hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller föreningens syfte, eller av 
annan orsak.17 Detta kan regleras i föreningens stadgar och på så sätt kan en förening i 
realiteten välja sina medlemmar, så länge det finns en konsekvens i besluten.  

För ett aktiebolag är det svårare, de kan inte på samma sätt bestämma hur dess aktier ska 
omsättas. Det finns däremot en möjlighet för ett aktiebolag att begränsa rätten att fritt överlåta 
företagets aktier genom att ta in hembudsförbehåll. Det innebär att tidigare aktieägare, eller 
någon annan, ges rätten att köpa tillbaka aktier som övergått till annan. Förbehållet kan vara 
giltigt för alla typer av överlåtelser, exempelvis köp, byte, gåva, arv, testamente eller 
bodelning.18 Om en association vill kunna kontrollera vilka som har inflytande i verksamheten 
finns det många fördelar med att den bedrivs som en ekonomisk förening.  

Om en medlem vill gå ut ur föreningen finns särskilda regler för detta. Utträdande medlem 
har rätt att sex månader efter avgången få ut sina inbetalda eller genom insatsemission 
tillgodoförda medlemsinsatser. Beloppet får dock inte överstiga vad som avser medlemmen i 
förhållande till andra medlemmar av föreningens egna kapital, enligt senaste 
balansräkningen.19 Däremot kan föreningens stadgar stipulera att viss tid måste förflyta innan 
medlem kan få ut sin insats, räknat från medlemmens inträde i föreningen. Lagen säger att 
föreningen kan kräva att uppsägning får göras först efter två år, men Bolagsverket kan medge 
en utsträckning till fem år om det anses nödvändigt.20  

1.2 Problemformulering 
 
Målsättningen med uppsatsen är att besvara följande frågor; 
 
- Hur har förutsättningarna att starta och driva en ekonomisk förening förändrats efter de 
nya regleringarna i föreningslagen? 
 
- Vad kan komma att styra valet av associationsform efter 2016 års förändringar i 
föreningslagen? 

																																																													
14 EFL 1:2 
15 EFL 2:1 
16 Hemström, C (2011), s. 22 
17 EFL 3:1 
18 http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/starta/anmal/bolagsordning/paragrafer-1.3225 (2016-05-17) 
19 EFL 4:1 
20 EFL 3:4 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka de nya regler som gäller för ekonomiska föreningar 
och utreda om det för den aktuella, fiktiva, associationen är ett bra val att välja ekonomisk 
förening som associationsform samt en jämförelse med aktiebolagslagens regler. Syftet är 
också att undersöka om förutsättningarna för att starta och driva en ekonomisk förening i 
Sverige kommer att förändras mot bakgrund av de nya reglerna. Med hjälp av en fiktiv 
verksamhet kan jag på så sätt generalisera vad som kommer att gälla efter regleringarna för 
den typen av verksamheter. 

1.4 Avgränsning 
 
Uppsatsen kommer att avgränsas på sådant sätt att endast möjligheterna till kapitalskydd, 
investerande medlemmar och elektronisk kommunikation kommer att undersökas och 
jämföras hur förutsättningarna för detta ser ut i ekonomiska föreningar respektive aktiebolag.  
Vad gäller ekonomiska föreningar kommer uppsatsen att utgå ifrån de nya regleringarna som 
träder i kraft den 1 juli 2016. 

1.5 Metod 
 
Uppsatsen bygger i huvudsak på information som står att finna i lagar, förarbeten, rättspraxis 
och doktrin studerats för att på så vis uppnå syftet. Med hjälp av förarbeten har en bredare 
bild skapats för att se lagstiftarens syfte och tankegång vid modernisering av lagen om 
ekonomiska föreningar. Vid uppsatsens val av fiktiv association valdes en sammanslutning av 
tre enskilda firmor med produktion av livsmedel av den anledningen att många ekonomiska 
föreningar i Sverige är uppbyggda på detta sätt och agerar i liknande branscher. Just detta, att 
många av de cirka 15 000 ekonomiska föreningarna i Sverige ser ut just så, är anledningen till 
valet av fiktiv association. Valet av en fiktiv association grundar sig i att uppsatsen på ett 
tydligare sätt kan påvisa verkningarna som de nya bestämmelserna har på valet av 
associationsform. 

1.6 De fiktiva företagen 
 
Den association som kommer att undersökas i detta arbete består av tre aktörer. Alla tre 
arbetar idag med uppfödning, slakt och försäljning av nötkreatur i Uppland och bedriver sina 
verksamheter i form av enskilda firmor. ”Gamla Knivsta Kött” som drivs av Ragnar Larsson 
på Gamla Knivsta Gård, ”Kött Upp” som drivs av Göran Gren på Gamla Uppsala Gård och 
”(E)KO Kött” som drivs av Jesper Andersson på Björnö Gård. Alla gårdarna är belägna inom 
en radie av 15 kilometer i Uppsala Län. Alla tre verksamheter som drivs idag som enskilda 
firmor men de tre männen, som alla känner varandra i form av grannar, födde tanken om ett 
samarbete efter en lantbruksmässa de besökte år 2015. Trots att företagen rent geografiskt är 
nära varandra har de i många år arbetat med uppfödning, styckning och viss lokal försäljning 
av främst nötkött på egen hand utan en tanke på att de kan hjälpa varandra och på så sätt 
effektivisera sina verksamheter.  
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Tanken med sammanslutningen är att alla tre i fortsättningen ska sköta uppfödning enskilt på 
sina respektive gårdar men att de tillsammans i den gemensamma verksamheten köpa ett helt 
nytt mobilt slakthus då männens egna slaktbodar alla är i mer eller mindre renoveringsbehov. 
Ett mobilt slakthus har den fördelen att det är relativt billigt, inte kräver något bygglov, inte 
behöver bli en fast egendom på någon av herrarnas marker och köttet kan med hjälp av detta 
alltid styckas i anslutning till varje enskild går. Till detta gemensamma mobila slakthus är 
tanken att anställa en slaktare som med största sannolikhet kommer att vara anställda på 
deltid. Utöver detta är tanken att verksamheten ska ha en gemensam försäljningsavdelning 
som enbart kommer att arbeta med att sälja det paketerade nötköttet till lokala 
livsmedelsbutiker i Uppsala Län. I framtiden finns det också planer på att själva sköta 
försäljningen av delar av det producerade köttet, på någon av gårdarna.  

Efter att ha kommit överens om gemensamma regler för hur verksamheten ska bedrivas tog 
männen kontakt med en ekonom specialiserad på handelsrättsliga frågor för att formalisera 
samarbetet i en association. Genom att gå ihop kan de dra nytta av ett flertal fördelar. Dels 
kan föreningen ta många av de kostnader som direkt kan hänföras till köttproduktionen och 
dessutom ger det dem också möjligheten att investera i ny slaktutrustning, något som skulle 
bli väldigt dyrt om de var tvungna att göra det var och en för sig själv.  

De tre männens ursprungliga tanke var att starta en ekonomisk förening då alla tre företag var 
så pass lika i båda karaktär och storlek. De gillade alla det faktum att varje medlem i en 
ekonomisk förening har lika mycket inflytande i verksamheten och att ingen skulle kunna 
utmanövrera någon annan. I bildningsförfarandet får de då reda på att det den 1 juli 2016 
kommer införas förändringar i Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar vad det gäller 
främst kapitalskyddet och möjligheten att ta in investerande medlemmar. Med tanke på detta 
ville den konsulterade ekonomen att männen skulle tänka igenom sitt val av associationsform 
innan någon ytterligare åtgärd togs för bildandet. Tanken med denna uppsats är därför att 
undersöka om associationsformen ekonomisk förening fortfarande är ett bra val vid denna typ 
av situation eller om de uppländska köttproducenterna och liknande verksamheter istället bör 
titta på andra associationsformer. 

Verksamheten är tänkt att använda sig av firmanamnet ”Uppsala EKO Kött”. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



	
	

10 

2. Reglerna 

2.1 Kapitalskydd 
 
I den tidigare lagstiftningen för ekonomiska föreningar var reglerna om kapitaluppbyggnad 
och kapitalskydd något annorlunda. Bland annat skulle föreningens stadgar innehålla 
bestämmelser kring medlemmarnas ekonomiska insatser.21 En ekonomisk förening behöver 
precis som andra verksamheter på något sätt skydda sitt kapital för att det inte skall urholkas, 
därför innehöll den tidigare lagstiftningen bestämmelser kring kapitalskydd, denna var dock 
inte var lika uppdaterad som sin motsvarighet i aktiebolagslagen.22 Den tidigare regleringen 
nämnde inget om medlemsinsatsernas storlek och inte heller hur eller när denna skulle 
inbetalas. Det innebar alltså att det vid bildandet av en ekonomisk förening fanns en frihet vad 
gäller uppbyggnaden av föreningens bundna kapital och det gick att starta verksamheten utan 
några som helst ekonomiska resurser. En förening helt utan kapital får det dock svårt att 
bedriva sin verksamhet och det medförde att företrädare för föreningen var tvungna att ställa 
andra säkerheter, ofta i form av ett borgensåtagande för en affär där krediter var inblandade, 
om det inte fanns ett tillräckligt stort bundet eget kapital som säkerhet. Det medförde i sin tur 
att företrädaren åtdrog sig ett personligt betalningsansvar och den ekonomiska föreningen fick 
då karaktär av ett handelsbolag i juridisk mening. Det sågs därför som en fördel för alla parter 
att stadgarna i föreningen ställde krav på minimumbelopp för medlemsinsatser.23 I 
ekonomiska föreningar och aktiebolag ska det skiljas på bundet och fritt eget kapital. Bundet 
eget kapital får bara användas inom företaget och således inte för vinstutdelning. För ett 
aktiebolag utgörs det bundna kapitalet till största del av aktiekapital, reservfond och 
uppskrivningsfond. Hemström beskriver att med uppskrivningsfond menas det bokförda 
värde, till vilket en anläggningstillgång får tas upp utöver tidigare bokfört värde.24 
Medlemmarnas insatser, uppskrivningsfonden och reservfonden är det som i en ekonomisk 
förening tillsammans bildar det bundna kapitalet. Den övriga delen av det egna kapitalet, det 
fria egna kapitalet, kan företagets ägare fritt förfoga över, till exempel för utdelning till 
aktieägarna eller medlemmarna. Fritt eget kapital omfattar föreningens balanserade vinst och 
årets vinst. Enligt årsredovisningslagen (1995:1554) gäller för både aktiebolag och 
ekonomiska föreningar att det egna kapitalet ska delas upp i bundet och fritt eget kapital eller 
ansamlad förlust. För dessa bolagsformer gäller också att förändringar i det egna kapitalet 
jämfört med föregående års balansräkning ska specificeras.25 Det egna kapitalet kan antingen 
komma från insatser av medlemmar eller så kan det ha genererats i den egna verksamheten. 
Medlemmar i en ekonomisk förening kan bidra ekonomiskt genom medlemsinsatser men 
också genom att kontinuerligt betala avgifter till föreningen. Även så kallade förlagsinsatser 
kan förekomma. Vinst som genererats i den egna verksamheten kan också tillföras det egna 

																																																													
21 EFL 2:2 
22 Prop. 2015/16:4, s. 152 
23 Hemström, C. Giertz, M (2014) Bolag, föreningar, stiftelser: en introduktion, s. 105 
24 Hemström, C (2011), s. 83 
25 https://www.e-conomic.se/bokforingsprogram/ordlista/eget-kapital (2016-05-03) 
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kapitalet.26 Till exempel kan vinstmedel avsättas till reservfonden på grund av lagstadgad 
skyldighet eller till följd av en bestämmelse i föreningens stadgar.27 

Föreningen kan också stadga att medlemmarna är skyldiga att betala olika avgifter. I motsats 
till vad som gäller för medlemsinsatser kan en medlem aldrig kräva återbetalning av dessa 
avgifter. Inkomsterna från dessa avgifter kan inte heller ingå i underlaget för avsättningar till 
föreningens reservfond. Avgifter kan vara ett medel antingen för att stärka föreningens 
ekonomi eller som ersättning för en viss prestation.28 Medan medlemsinsatserna i en 
ekonomisk förening är tänkt att skapa föreningens kapitalbas är tanken med medlemsavgifter 
att dessa ska användas till att täcka föreningens löpande utgifter. Detta kan exempelvis vara 
kostnader relaterade till kallelser eller föreningsstämmor.29 Föreningens stadgar ska ange om 
avgifter ska tas ut och i förekommande fall dess storlek eller maximala belopp.30 De tidigare 
reglerna för ekonomiska föreningar innehöll betydligt färre kapitalskyddsregler jämfört med 
aktiebolagslagen. Grundprincipen är precis densamma som i ett aktiebolag, nämligen att en 
förening endast får göra värdeöverföringar så länge det finns fritt eget kapital i samma 
utsträckning.31 För att bygga upp föreningens kapitalbas ska en ekonomisk förening efter de 
verksamhetsår som föreningen gått med vinst avsätta minst fem procent av nettovinsten till 
reservfonden. När reservfonden tillsammans med medlemsinsatser uppgår till minst 40 
procent av nettovärdet på föreningens tillgångar eller samma belopp som föreningens skulder 
(inklusive avsättningar) finns det inte längre krav på avsättningar till reservfonden.32 

Till den nya lagstiftningen föreslår regeringen att uttrycket värdeöverföring införs som 
benämning på affärshändelser som medför att föreningens förmögenhet minskar och som inte 
har rent affärsmässig karaktär för föreningen, eller är ett naturligt led i föreningens 
ekonomiska relation med medlemmarna. I förslaget uttrycks att återbetalning av 
medlemsinsatser och förlagsinsatser inte ska betraktas som värdeöverföringar.33 Begreppet 
värdeöverföring introducerades redan i 2005 års aktiebolagslag där det beskrivs som vissa 
former av förmögenhetsöverföring till aktiebolagets ägare, till exempel genom vinstutdelning 
och vissa förvärv av egna aktier. Värdeöverföringar kan också vara att bolaget säljer egendom 
till underpris, köper egendom till överpris, betalar ut lön eller arvode för tjänster eller arbeten 
som inte alls eller endast delvis motsvaras av utbetalningen, upptar lån till en högre ränta än 
marknadsräntan och skriver av fordringar eller låter fordringar preskriberas34.35  

Delar av den tidigare föreningslagens kapitalskyddsregler bygger på det som återfinns i 1975 
års aktiebolagslag vilket innefattar bland annat det så kallade utbetalningsförbudet som 
återfanns i föreningslagens 10 kapitel. I och med 2005 års aktiebolagslag har området fått en 
annan karaktär. Den karaktär av kapitalassociation som aktiebolag är gör att det finns ett 

																																																													
26 Hemström, C. Giertz, M (2014), s. 105 
27 EFL 10:6 
28 Grosskopf, G. (2003) Ekonomiska föreningar, s. 32 
29 Hemström, C (2011), s. 82 
30 EFL 2:2 p. 5 
31 Hemström, C. Giertz, M (2014), s. 105 
32 A a s. 105-106 
33 Prop. 2015/16:4, s. 151 
34 Se prop. 2004/05:85 s. 748 
35 Prop. 2015/16:4, s. 152 
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behov av särskilda bestämmelser gällande minskning av aktiekapital och förvärv av egna 
aktier, vilket är bestämmelser som tidigare inte behövts när det gäller ekonomiska föreningar. 
Däremot är det lika viktigt för en ekonomisk förening att kapitalet under kort tid inte ska 
kunna urholkas, till nackdel för verksamhetens fordringsägare. I propositionen presenteras ett 
flertal skäl till varför föreningslagen bör anta samma systematik och terminologi som 
återfinns i aktiebolagslagen. För att tillämpningen skall bli så bra som möjligt är det viktigt att 
båda lagstiftningarna bygger på en gemensam begreppsbildning.36 I samband med detta slopas 
också uttrycket överskottsutdelning, som i föreningslagen definierats som gottgörelse och 
vinstutdelning, något som egentligen inte innebär någon förändring för befintliga ekonomiska 
föreningar. Ekonomiska föreningar kommer även i framtiden kunna fördela sitt överskott till 
medlemmarna proportionerligt efter deras deltagande i den kooperativa verksamheten.37  
I praktiken kan däremot en ekonomisk förenings prispolitik gentemot sina medlemmar 
innefatta vad som i aktiebolagslagen utgör en värdeöverföring. Som nämnts tidigare kan en 
värdeöverföring exempelvis vara försäljning av egendom till underpris, vilket blir fallet när en 
medlem begagnar föreningens tjänster och betalar ett pris som är lägre än marknadspriset. Det 
är, som nämnts tidigare, en av grundpelarna i en ekonomisk förening att den ska gynna 
medlemmarnas ekonomiska intressen. Ett förslag som nämns i propositionen för att undvika 
detta problem skulle kunna vara att medlemmarna betalar marknadspris vid nyttjande av 
samhandel med föreningen men att deras ekonomiska intressen istället tillgodoses genom 
vinstutdelning. Det föreslås att föreningslagens bestämmelser om värdeöverföringar bör 
utformas så att de inte utgör något onödigt hinder mot att medlemmarnas ekonomiska 
intressen främjas på traditionellt kooperativt vis, det vill säga genom samhandel med 
föreningen. Propositionen påpekar att borgenärsskyddande bestämmelser kopplade till 
värdeöverföringar i föreningslagen inte bör omfatta transaktioner mellan föreningen och 
medlemmen, som sker inom ramen för samhandel.38  

Sammanfattningsvis framhålls i propositionen att det grundläggande kriteriet för vad som 
utgör en värdeöverföring även i föreningslagen bör vara att det är fråga om en affärshändelse 
som innebär att föreningens förmögenhet minskar. På samma sätt som i aktiebolagslagen bör 
transaktioner av rent affärsmässig karaktär och transaktioner som är en ordinarie del av 
föreningens ekonomiska relation med medlemmarnas undantas dessa regler.39 Med de nya 
regleringarna skulle också återbetalning av medlemsinsatser kunna betraktas som en 
värdeöverföring, något som med den tidigare lagstiftningen anses som en tillåten form av 
utbetalning (se 10 kap. 1§ föreningslagen). Däremot är borgenärsskyddet för återbetalning av 
medlemsinsatser annorlunda utformat då försiktighetsregeln inte är tillämpbar här. 
Försiktighetsregeln i föreningslagen 10:3 st. 2 innebär att överskottsutdelning inte får ske med 
så stort belopp att utbetalningen med hänsyn till föreningens likviditet eller annat som strider 
mot god affärssed.40 Istället finns regleringar som är tänkta att förvarna föreningens 
borgenärer om framtida utbetalningar. Föreningen ska nämligen i sin medlemsförteckning 
nedteckna summorna av medlemsinsatsbelopp som efter ett räkenskapsår har återbetalats eller 

																																																													
36 Prop. 2015/16:4, s. 153	
37 A a s. 154 
38 A a s. 155 
39 A a s. 155 
40 Hemström, C (2011), s. 84 



	
	

13 

ska återbetalas, samt tidpunkten för utbetalningarna.41 Detta var något som tillkom redan vid 
1967 års ändringar av föreningslagen då det ansågs viktigt att borgenärer hade rätt till 
information om föreningens genomförda och kommande kapitalutflöde.42 Det gör att 
borgenärer vid osäkerhet kan begära ut denna lista för att försäkra sig om att föreningen 
kommer att ha en tillräcklig kapitalbas innan ingående av affär. Förteckningen över samtliga 
förlagsinsatser ska nämligen hållas tillgänglig för vem som än vill ta del av den.43 Tredje man 
kan alltså undersöka om det finns en risk att bolaget kan tömmas på pengar. Som ytterligare 
borgenärsskydd finns dessutom en reglering i föreningslagen som säger att en medlem som 
utträtt ur föreningen inom 12 månader från en konkurs, är skyldig att betala tillbaka vad han 
eller hon fått ut av sina medlemsinsatser i den mån det behövs för att föreningens skulder ska 
kunna betalas.44  

I propositionen föreslås också att regleringarna kring värdeöverföringar bör samlas i ett helt 
nytt, eget kapitel precis som i aktiebolagslagen. Detta kapitel bör definiera vad en 
värdeöverföring är, i vilken form dessa är tillåtna samt i vilken omfattning värdeöverföringar 
är tillåtna med hänsyn till borgenärsskyddet. Dessutom bör kapitlet innehålla bestämmelser 
om rättsföljder för otillåtna värdeöverföringar. Som addering till detta föreslår propositionen 
också att ytterligare ett nytt kapitel bör behandla bestämmelser om vinstutdelning, gottgörelse 
och insatsemissioner, vilket alla kan överföras helt oförändrade från nuvarande 10 kap. 2 a, 3, 
4 och 5 §§ i föreningslagen.45 Vad gäller borgenärsskyddet vid värdeöverföringar föreslår 
regeringen att de nuvarande regleringarna anpassas systematiskt till motsvarande regler i 
aktiebolagslagen. De nya reglerna ska gälla för alla slag av värdeöverföringar till medlemmar 
och andra men däremot ska beloppsspärren inte gälla vid värdeöverföring i form av 
gottgörelse. Vidare föreslås att koncernspärren slopas och att föreningens styrelse inför beslut 
om vinstutdelning eller gottgörelse måste upprätta ett förslag till beslut. En motivering 
tillsammans med ett yttrande och ställningstagande från styrelsen ska också bifogas till 
förslaget.46 Den så kallade koncernspärren innebar att vinstutdelningar i en moderförening 
endast fick genomföras i den utsträckning det fanns fritt eget kapital enligt moderföreningens 
fastställda balansräkning och koncernbalansräkning för det senaste räkenskapsåret 47. 

 
 
 
 
 
 

																																																													
41 Prop. 2015/16:4, s. 156 
42 Malmén, A (2002), s. 163 
43 EFL 5:6 
44 EFL 4:2 
45 Prop. 2015/16:4, s. 158 
46 A a s. 159 
47 EFL 10:2 
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2.2 Investerande medlemmar 
 
När lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (EFL) uppdaterades under slutet av 1980-talet 
tillkom det bestämmelser om något som kom att kallas för förlagsinsatser.48 Förlagsinsatser är 
något som, om stadgarna statuerar detta, icke-medlemmar kan teckna i den ekonomiska 
föreningen. Reglerna kring dessa infördes för att tillåta ekonomiska föreningar att agera på 
kapitalmarknaden och insatserna utformades så att de gavs möjlighet att ge marknadsmässig 
avkastning.49 Eftersom förlagsinsatser kan göras av andra än föreningens medlemmar är de, 
av den anledningen, inte förenade med rösträtt. Däremot ger förlagsinsatser rätt till en viss 
insyn i föreningen50 och en möjlighet att i vissa fall utse en medrevisor51. Förlagsinsatser 
ingår i föreningens bundna kapital och har vid upplösning av föreningen förtur till 
återbetalning före utbetalningar till andra ändamål, så länge det finns ett överskott vid 
upplösningstillfället.52 Förlagsinsatserna tillhör det bundna kapitalet för att utgöra en säkerhet 
gentemot föreningens fordringsägare och med anledning av det kan återbetalning inte heller 
ske med mindre det framgår av föreningens balansräkning att det kan ske utan att föreningens 
fordringsägare lider skada.53 Avkastning som genereras i en ekonomisk förening kan utgå i 
form av gottgörelse till medlemmarna och delas ut proportionerligt efter i vilken utsträckning 
som medlemmen använt sig av föreningens tjänster. Vinstutdelning kan också göras i en 
ekonomisk förening men har historiskt sett ansetts illa eftersom föreningen då uppfattas som 
en kapitalassociation och möjligheterna för vinstutdelning har tidigare varit tämligen 
begränsade. I mitten av 1990-talet försvann dessa regleringar för vinstutdelning och samtidigt 
introducerades möjligheten av att överföra vinstmedel till medlemmarna genom så kallade 
insatsemissioner.54 Regeringens nya förslag innebär att en ekonomisk förening ska kunna anta 
nya medlemmar, vars avsikt inte är att aktivt delta i föreningens verksamhet utan endast bidra 
med inbetald medlemsinsats och därefter får rösträtt vid föreningsstämman, så kallade 
investerande medlemmar.  

I propositionen påpekas det att med hjälp av ett system med investerande medlemmar så kan 
en ekonomisk förening ta emot kapital från personer som inte kan eller vill vara delaktiga i 
föreningens verksamhet men ändå kan vara intresserade av att föreningen ska kunna fortsätta 
sin verksamhet och samtidigt kunna få viss insyn och inflytande i samband med detta. Det 
uttrycks framförallt vara en möjlighet för föreningar som agerar på glesbygden. Till exempel 
kan invånare i ett mindre samhälle se ett värde i att det finns barnomsorg eller en 
bensinstation, och därför vara villiga att investera i föreningen för att verksamheten ska kunna 
leva kvar. Enligt regeringen ökar incitamenten för detta om investeringen förenas med insyn 
och inflytande likvärdigt en vanlig medlem i föreningen.55 I propositionen föreslås också att 
investerande medlemmar ges rätt att ta del av föreningens tillgångar vid upplösning och att de 

																																																													
48 Grosskopf, G. (2003) Ekonomiska föreningar, s. 32 
49 EFL 5:1 
50 EFL 7:10 4 st. 
51 EFL 8:2 sista st. 
52 EFL 5:3 
53 Hemström, C. Giertz, M (2011), s. 26 
54 A a s. 27 
55 Prop. 2015/16:4, s. 111 
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ges företräde till att ta del av tillgångarna, likt hur det är utformat för förlagsinsatser.56 Om en 
förening är intresserad av att använda sig av investerande medlemmar ska detta införas i 
föreningens stadgar. Regeringen föreslår att en investerande medlem i princip ska vara 
jämställd med en vanlig medlem vad det gäller ekonomiska rättigheter (till exempel rätt till 
vinstutdelning) och förvaltningsrättigheter (till exempel rätt att närvara och yttra sig på 
föreningsstämman). Däremot föreslås en begränsning i de investerande medlemmarnas 
inflytande, så att de medlemmar som aktivt deltar i föreningens verksamhet inte ska kunna bli 
utmanövrerade av investerande medlemmar. Begränsningen föreslås vara att de investerande 
medlemmarnas röstinflytande begränsas till maximalt en tredjedel av det sammanlagda antalet 
röster som avges vid en omröstning. Regeringen föreslår också att en investerande medlem 
inte skall kunna räknas som ordinarie medlem vid tillämpning av bestämmelserna vid 
föreningens bildande och tvångslikvidation.57 Det vill säga kravet på minst tre medlemmar 
som återfinns i EFL 2:1 samt 11:3. Remissinstanserna Juridiska fakultetsnämnden vid 
Uppsala Universitet och Bolagsverket uttrycker i propositionen att de ekonomiska 
föreningarna själva bör få avgöra huruvida investerande medlemmars inflytande bör 
begränsas eller inte.58 Organisationen Coompanion ifrågasätter behovet av investerande 
medlemmar och befarar att regeringens förslag kan leda till intressekonflikter mellan 
investerande och vanliga medlemmar. De påpekar även att det kan uppstå svårigheter att 
skilja mellan de två varianterna av medlemmar.59 I propositionen påpekas ett flertal skäl till 
varför regeringen förslag bör införas i föreningslagen. Bland annat menar regeringen att ”... 
ett exempel på föreningar där bestämmelser om investerande medlemmar skulle kunna vara 
av värde kan hämtas från lantbrukskooperationen. Det händer att medlemmar i exempelvis en 
mejeriförening stannar kvar i föreningen trots att de inte längre är aktiva mjölkproducenter. 
För föreningen är det värdefullt om dessa medlemmar kan ha kvar sitt insatskapital i 
föreningen, trots att de inte längre har för avsikt att delta i föreningens verksamhet”.60 Det 
påpekas också att investerande medlemmar i kooperativa associationer tillåts i flera andra 
europeiska länder, bland annat i Finland som dessutom har en lagstiftning för kooperativa 
föreningar som i övrigt liknar den svenska lagstiftningen. Ett argument som används är också 
att ett tillåtande av investerande medlemmar skulle öka svenska ekonomiska föreningars 
konkurrenskraft internationellt sett i den tid av globalisering som vi numera befinner oss i. I 
propositionen uttrycks också en annan fördel med investerande medlemmar, systemet har 
nämligen den fördelen att en ekonomisk förening då kan söka utomstående kapital utan att 
behöva vända sig till kapitalmarknaden för att ge ut någon form av värdepapper. 61  

I propositionen uttrycks det också att investerande medlemmar kan innebära vissa risker, men 
att dessa är hanterbara: ”Enligt regeringens mening inkräktar en ordning med investerande 
medlemmar inte på det kooperativa kravet, om regelverket utformas så att kapitalintressena 
inte riskerar att dominera över de kooperativa medlemsintressena. En förutsättning för att 
införa en möjlighet att ha investerande medlemmar är också att potentiella intressekonflikter 
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går att hantera. Av betydelse i detta sammanhang är den internationella organisationen 
Internationella Kooperativa Alliansens (IKA) fjärde princip om självständighet och 
oberoende. Principen innebär bland annat att, om kooperativa föreningar skaffar externt 
kapital, ska detta ske på villkor som säkerställer den demokratiska medlemskontrollen och 
bevarar den kooperativa självständigheten. Enligt regeringens mening går det att utforma ett 
system med investerande medlemmar på ett sätt som tillgodoser denna princip.”62 Regeringen 
menar på att det finns flera skäl som talar för ett system med investerande medlemmar. De 
uttrycker också att den nya föreningslagen bör formuleras så att investerande medlemmar har 
rätt att utöva vissa medlemsrättigheter men utöver detta endast tillåts tillskjuta kapital till 
föreningen och i övrigt inte deltar i verksamheten. Vid utformningen av systemet med 
investerande medlemmar konstaterar regeringen att det inte får äventyra den demokratiska 
medlemskontrollen och att den kooperativa självständigheten i den ekonomiska föreningen 
bevaras. Propositionen föreslår därför att de investerande medlemmarnas inflytande bör 
begränsas, antingen i lag eller som Juridiska Fakultetsnämnden vid Uppsala Universitet 
föreslår – att det ska lämnas fritt till föreningarna att själva införa begränsningar vad gäller 
inflytande i sina egna stadgar. Det kan tyckas rimligt att vissa medlemmars inflytande är 
något som är upp till föreningarna själv att begränsa. Det finns däremot en risk med detta, 
nämligen om en förening av misstag inte inför sådana begränsningar i sina stadgar och 
därefter tar emot ett stort antal investerande medlemmar kan de vanliga medlemmarna bli av 
med sin majoritet av inflytande. Den risken bedöms däremot som liten.63 En begränsning av 
de investerande medlemmarnas inflytande anses däremot så pass viktigt att den bör föras in i 
lagtexten och även vara tvingande. Genom att reglera detta i lagtexten säkerställs också att det 
kooperativa kravet upprätthålls i alla föreningar.64 Propositionen föreslår att de investerande 
medlemmarnas begränsning vad gäller inflytande bör knytas till möjligheten att rösta på 
föreningsstämman. Förslaget innebär att de investerande medlemmarna tillsammans inte ska 
kunna förfoga över mer än en tredjedel av sammantaget antalet röster, så att de tillsammans 
annars skulle kunna stoppa viktiga beslut som exempelvis stadgeändringar. 

 

2.3 Elektronisk kommunikation 
 
I dagsläget ger föreningslagen ekonomiska föreningar relativt stora möjligheter att själva 
bestämma hur information ska delges föreningens medlemmar. De kan till exempel stadga att 
kallelser ska skickas med e-post, förmedlas genom annonsering i dagstidningar alternativt 
publiceras på en anslagstavla eller webbplats. I några enstaka situationer ställer dock 
föreningslagen krav på att kallelser eller annan relevant information skall vara skriftlig och 
sändas per vanlig post.65 Situationer som kräver detta kan vara en kallelse till en 
föreningsstämma där särskilda slag av stadgeändringar ska behandlas. Detta gäller också om 
en ordinarie föreningsstämma ska hållas på en annan tid än som föreskrivs i stadgarna och om 
en stämma ska ta ställning till ett förslag som likvidation eller fusion. Sådana kallelser ska 
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avsändas till varje medlem vars postadress är känd för föreningen.66 Detta krav på skriftlig 
kallelse per post syftar till att säkerställa att medlemmarna verkligen får kännedom om 
ärenden av större vikt som ska behandlas på föreningsstämman.67 I ABL 7:23 finns också 
behandlat vad som gäller i liknande fall i ett aktiebolag.68 Föreningslagen ställer också krav på 
att vissa handlingar, såsom förslag till stadgeändringar samt redovisningshandlingar och 
revisionsberättelse som ska behandlas vid en föreningsstämma, ska sändas till de medlemmar 
som begär det.69 

I propositionen ”Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar” föreslår regeringen helt 
nya regleringar vad gäller kommunikation på elektronisk väg inom föreningen. Ekonomiska 
föreningar ska kunna föra in i sina stadgar att kallelser och annan information mellan 
föreningen och medlemmarna ska kunna skickas per e-post eller på annat elektroniskt sätt. 
Detta ska också gälla i sådana situationer där den nuvarande lagen kräver att informationen 
skickas i sedvanlig skriftlig form. Regeringen föreslår också att den enskilde medlemmen i en 
förening ska ges möjlighet att avstå från elektronisk information och således fortsatt få all 
relevant information gällande föreningen skickad till sig i skriftlig form.70 Utredningen som 
regeringen tillsatt föreslår att vissa handlingar som enligt föreningslagen ska skickas till de 
medlemmar som begär det istället ska kunna tillhandahållas till medlemmarna genom 
publicering på föreningens webbplats.71 Gällande just detta med publicering på föreningens 
webbplats kommer vi att återkomma till senare.  

I regeringens proposition kan också utläsas att vissa av remissinstanserna är något negativt 
inställda till vissa av propositionens förslag. Bland annat anser Juridiska fakultetsnämnden vid 
Uppsala Universitet att ”en möjlighet att använda elektroniska hjälpmedel kan vara praktiskt 
för föreningsledningen men anser att den inte hör hemma i små föreningar. Fakultetsnämnden 
pekar bland annat på att en medlem enligt förslaget ska anses ha samtyckt till användande av 
elektroniska hjälpmedel om medlemmen inte motsatt sig en förfrågan om detta och anför att 
det måste finnas ett visst mått av regler till skydd för medlemmarna.” 72 Det ligger något i det 
Juridiska Fakultetsnämnden vid Uppsala Universitet vill framhäva. En medlem som ignorerar 
eller missar att ta del av en sådan förfrågan om godkännande av elektronisk kommunikation 
kan alltså få konsekvensen att medlemmen inaktivt godkänt förslaget och således inte längre 
kommer få någon information från föreningen i skriftlig form. Som Juridiska 
fakultetsnämnden uttrycker sig i propositionen: ”De situationer som idag omfattas av kravet 
på skriftlig kallelse kännetecknas antingen av att kallelsen kommer oväntat eller av att det 
stämmobeslut som kan komma att följa typiskt sett får eller kan få betydande konsekvenser 
för en eller flera medlemmar. I dessa situationer är det viktigt att medlemmen är garanterad 
information om den stundande stämman.” 73 Sammantaget är alla instanser och utredningen 
överens om att den nya lagen inte bör utformas på sådant vis att förutsättningarna för en 

																																																													
66 EFL 7:8 2 st. 
67 Se prop. 1986/87:7 s. 126 
68 Prop. 2015/16:4, s. 149 
69 EFL 7:8 
70 Prop. 2015/16:4, s. 148 
71 A a s. 148-149 
72 A a s. 149 
73 A a s. 150	
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medlem att ta del av viktigt information försämras. Sveriges advokatsamfund menar på att de 
nya reglerna bör ge andra möjligheter att ta del av viktig information för de medlemmar som 
av tekniska skäl inte har möjlighet att ta del av innehållet på en webbplats. Sådana 
medlemmar bör ha rätt att få informationen skickad till sig per post eller annat möjligt 
medel.74 Det kan också argumenteras för att den tekniska utvecklingen och integreringen i 
samhället nu har kommit så pass långt att det anses osäkrare att delge information över 
traditionell skriftlig post snarare än via elektronisk kommunikation.  

Även om många ekonomiska föreningar i Sverige har låga medlemsantal går det inte att 
bortse från de administrativa fördelar som förslaget skulle innebär för samtliga föreningar, 
stora som små. Om kallelser och övriga handlingar skulle kunna skickas elektroniskt skulle 
det spara föreningarna både tid och pengar, samtidigt som informationen skulle kunna nå 
medlemmarna mycket fortare. I propositionen kan läsas att ”… de bestämmelser som gäller 
för vissa publika aktiebolag enligt 7 kap 64-67§§75 utgör en lämplig förebild för hur saken bör 
regleras i föreningslagen. Enligt dessa bestämmelser får aktiebolaget lämna information till 
aktieägarna med hjälp av elektroniska hjälpmedel, om bolagsstämman har beslutat om detta 
och den enskilde aktieägaren inte har motsatt sig att information lämnas på detta sätt. Det är 
inte nödvändigt att aktieägaren har lämnat ett positivt besked om han eller hon godtar att 
informationen lämnas i elektronisk form. Istället räcker det att han eller hon, efter förfrågan, 
inte invänder mot förfaringssättet inom viss tid.” 76 Detta ger samtliga medlemmar en frihet 
att själva välja om man godkänner information per elektronisk väg eller vill få informationen 
även i fortsättningen skriftligt per post.  

Regeringen menar på att ”Förslaget att kallelser och andra handlingar som ska översändas i 
sedvanlig skriftlig form ska få skickas med elektroniska hjälpmedel ger inte utrymme för att 
sådana handlingar enbart tillhandahålls genom publicering på till exempel en webbplats. 
Informationen ska nämligen skickas till respektive medlem.” De föreslår även att ”… sådana 
handlingar som en förening endast behöver skicka ut på begäran av en medlem istället ska 
kunna tillhandahållas genom publicering på föreningens webbplats. Förslaget omfattar till 
exempel redovisningshandlingar och revisionsberättelsen, som föreningen inför den ordinarie 
stämman är skyldig att skicka till de medlemmar som begär det och uppger sin postadress (se 
7 kap. 8§ fjärde stycket föreningslagen). Propositionen påpekar att medlemmarna får en 
personlig kallelse till föreningsstämman, antingen per post eller med elektroniska hjälpmedel, 
och att handlingarnas existens därför alltid är känd för medlemmarna. Det finns därför enligt 
propositionen inte någon risk att en intresserad medlem missar att få del av materialet, om det 
publiceras på en bestämd webbplats. Propositionen föreslår därför att en förening som i 
enlighet med sina stadgar tillhandahåller materialet på sin webbplats inte ska behöva skicka ut 
det särskilt till de medlemmar som begär det.”77 

Dessutom konstaterar regeringen att ”… det förfarande som utredningen föreslår skulle 
minska den administrativa bördan för föreningarna. Som Advokatsamfundet anför finns det 

																																																													
74 Prop. 2015/16:4, s. 149 
75 Jfr. prop. 2006/07:65 s. 271 f., 307 f. och 365	
76 Prop. 2015/16:4, s. 150 
77 A a s. 151	
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dock en risk att en medlem som inte har tillgång till den tekniska utrustning som krävs för att 
ta del av materialet drabbas av rättsförluster. Regeringen är därför inte beredd att avskaffa 
medlemmarnas ovillkorliga rätt att på begäran få de aktuella handlingarna skickade till sig. 
Det kan framhållas att även dessa handlingar omfattas av den nya möjligheten till 
tillhandahållande per e-post och att det givetvis inte finns något hinder mot att de medlemmar 
som accepterar ett sådant tillvägagångssätt får del av materialet enbart via publicering på en 
webbplats” 78 Det betyder helt enkelt att mycket information i framtiden kommer att kunna 
delges medlemmarna på andra sätt än via skriftlig post. Självfallet finns det däremot också 
problem med att information går via elektronisk väg, även om den tekniska utvecklingen 
kommit långt i dagens samhälle. Tidigare, när kallelser behövts skickas per post, har 
medlemmarna i en ekonomisk förening kunna ta del av all relevant information så länge 
postgången fungerat som den ska. Kommunikation på elektronisk väg kräver för det första att 
medlemmen har tillgång till detta, för det andra uppkoppling mot internet och således kan ta 
del av information och för det tredje, kanske det främsta, aktiv övervakning av sin egen e-post 
eller föreningens webbplats. Om inte dessa kriterier alla tre är uppfyllda så föreligger det stora 
risker för rättsförluster från medlemmens sida. 
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3. Analys & diskussion 

3.1 Kapitalskyddsreglerna i praktiken 
 
Inom aktiebolagsrätten finns det ett starkt kapitalskydd i form av aktiekapital. Aktiekapital i 
ett privat aktiebolag måste vara minst 50 000 SEK79 och i ett publikt aktiebolag minst 500 000 
SEK80, vilket gör aktiekapital till en stark trygghet för ett aktiebolags fordringsägare. I detta 
avseende finns det en stor fördel för grundarna av ”Uppsala EKO Kött” att välja ekonomisk 
förening som associationsform eftersom lagstiftningen inte anger något lägsta belopp för 
föreningens egna bundna kapital. Den enkla anledningen till detta är att de inte har något krav 
på minsta belopp som de måste bidra med till verksamheten för att ens kunna starta den. Även 
om köttproducenterna förmodligen har tillgångar som vida överstiger ett värde på 50 000 SEK 
så finns det fördelar med att inte behöva införa sådana tillgångar i ett gemensamt aktiebolag. 
Väljer de att bedriva sin verksamhet som en ekonomisk förening finns inget minimumbelopp 
som medlemsinsatser behöver uppgå till utan det står dem fritt att själva bygga upp sitt egna 
kapital så att det ger en trygghet för verksamhetens kommande fordringsägare. Det finns 
flertalet argument som talar för att Ragnar, Göran och Jesper ska välja att starta verksamheten 
som en ekonomisk förening.  

I och med de nya regleringarna som införs i föreningslagen gällande värdeöverföringar så blir 
det något snävare bestämmelser för vilka utdelningar som blir tillåtna för ”Uppsala EKO 
Kött” att genomföra om de väljer ekonomisk förening som associationsform. Å andra sidan 
finns motsvarande regler i aktiebolagslagen och därför finns det inget argument vad gäller 
värdeöverföringar som talar för att verksamheten bör bedrivas som ett aktiebolag. Som 
ekonomisk förening kommer de fortfarande, efter de nya regleringarna, kunna fördela 
verksamhetens överskott till sina medlemmar proportionerligt efter deltagandet i 
verksamheten.81 Värdeöverföringar kommer för ekonomiska föreningar, precis som i 
aktiebolagslagen, att handla om affärshändelser som innebär att föreningens förmögenhet 
minskar och inte hör till den vardagliga verksamheten. Vidare kommer föreningens styrelse, 
vid de tillfällen då de vill göra en vinstutdelning till medlemmarna, behöva upprätta ett förslag 
med motivering samt ett yttrande och ställningstagande för att föreningsstämman ska kunna ta 
ett beslut om detta. I en så liten förening som ”Uppsala EKO Kött” kommer det inte innebära 
några större problem då de tre grundarna alla kommer att sitta i styrelsen och dessutom vara 
de enda närvarande på föreningsstämman.  

Med utgång från kapitalskydd och värdeöverföringar kan det konstateras att regleringarna 
efter 1 juli 2016 i föreningslagen delar mycket med aktiebolagslagen och det finns inte heller 
något övertygande argument för att en verksamhet i likhet med ”Uppsala EKO Kött” bör 
bedrivas som ett aktiebolag i stället för en ekonomisk förening. 
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3.2 Möjligheter till investerare 
 
Vad det gäller aktiebolag finns inte möjligheten till investerande medlemmar men istället en 
likvärdig motsvarighet, nämligen aktieägare. Aktier i ett aktiebolag kan och är tänkt att 
omsättas för att tillföra aktiekapital till bolaget och möjliggöra vinster (men även förluster) 
vid köp och försäljning. Nackdelen som ett aktiebolag kan uppleva med aktieägare och 
omsättningen av aktier är att bolaget inte kan kontrollera vilka som är ägare i bolaget och på 
så sätt kan utöva inflytande i verksamheten. Aktier kan överlåtas och förvärvas fritt, så länge 
det inte finns något förbehåll av sådant slag i bolagsordningen eller av lag.82 Aktiebolaget kan 
i sin bolagsordning införa bestämmelser om att aktier begränsas i sin rätt att fritt överlåtas 
genom införandet av ett så kallat hembudsförbehåll. Det ger aktiebolaget rätt att 
ogiltigförklara försäljningar av aktier så att de återförs till sin tidigare ägare.83 I en verksamhet 
som ”Uppsala EKO Kött”, en relativt liten verksamhet med få aktiva deltagare i verksamheten 
som grundas på grund av att några grannar vill kunna stabilisera och expandera sina 
respektive verksamheter genom att gå samman, finns det därför en fördel med att 
verksamheten bedrivs som en ekonomisk förening. För att begränsa kretsen av personer med 
inflytande i verksamheten skulle de, om de startade verksamheten som ett aktiebolag, kunna 
ta in ett hembudsförbehåll vad gäller bolagets aktier. Men fördelarna med en ekonomisk 
förening anses vara bättre vad gäller kontrollerandet av inflytande. Utträde ur en ekonomisk 
förening kräver viss uppsägningstid och dessutom kan medlemmen i fråga inte utan 
förvarning begära ut sitt satsade medlemskapital från föreningen. Föreningen kan i sina 
stadgar också införa bestämmelser som reglerar att viss tid måste förflyta innan en medlem 
kan ta del av sina medlemsinsatser, räknat efter medlemmens inträde i föreningen.84 

För verksamheten ”Uppsala EKO Kött” som i framtiden eventuellt vill ha möjligheten att 
kunna ta in främmande kapital för att kunna utveckla och utöka verksamheten, är det alltså en 
positiv förändring som föreningslagen nu genomgår. Det ger dem möjligheter att ta in 
främmande kapital men också efter det kunna behålla kontrollen över vilka som kan utöva 
inflytande i verksamheten eftersom investerande medlemmar enligt den nya lagen endast 
kommer att ges tillträde till maximalt en tredjedel av rösterna.85 Om de skulle bedriva sin 
verksamhet som ett aktiebolag skulle en av de verksamma ägarna vid exempelvis 
meningsskiljaktigheter, kunna sälja delar av sitt innehav och plötsligt är ägarkretsen relativt 
sett större eller i alla fall förändrad. För att kunna utnyttja möjligheterna som investerande 
medlemmar innebär måste ”Uppsala EKO Kött” först föra in i sina stadgar att föreningen 
godtar denna typ av medlemmar. Först då kan de välja att ta in investerande medlemmar i 
föreningen. Vidare ger detta också möjligheten att de enskilda medlemmarna kan stanna kvar 
som medlem i föreningen även efter att denne inte längre aktivt deltar i verksamheten. 
Medlemmens insatskapital stannar således i föreningen vilket kan vara mycket värdefullt för 
både föreningen och dess fordringsägare. Genom att ta in främmande kapital i form av 
investerande medlemmar har ”Uppsala EKO Kött” dessutom större möjligheter att expandera 
sin verksamhet mot nya marknader, något som kan vara väldigt kostsamt för en mindre 
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85 Se not 31 
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verksamhet. Ett större kapital i föreningen kan också göra dem mer konkurrenskraftiga på en 
marknad med mycket konkurrens från utländska köttproducenter med lägre priser. Och allt 
detta kan föreningen göra utan att ge ut någon form av värdepapper, vilket underlättar 
administrationen i den lilla verksamheten. 

Möjligheten att ta in främmande kapital är en av grundpelarna i ett aktiebolag, men en relativt 
ny företeelse vad det gäller ekonomiska föreningar. Om målet med verksamheten är att ta in 
mycket utomstående kapital och expandera kraftigt så bör ”Uppsala EKO Kött” överväga 
möjligheterna att istället starta ett aktiebolag. Ett av aktiebolagets syften är att kunna utöva 
denna möjlighet och förutsättningarna att nå ut till investerare upplevs som betydligt mindre 
smärtsamt jämfört med en ekonomisk förening. Som Jörgen Lithander nämner i sin studie 
”Gränslandets ekonomi och entreprenörskap” ignoreras ekonomiska föreningar i officiell 
svensk företagarstatistik vid millennieskiftet86 och det är fortfarande aktuellt då webbplatsen 
Ekonomifakta.se presenterar antalet nystartade företag i Sverige under år 2015 och 
ekonomiska föreningar lyser även här med sin frånvaro87.  

I studien ”Företagsformens betydelse för nyföretagande” som undersökte skillnaderna mellan 
ekonomiska föreningar och aktiebolag framkommer det att ekonomiska föreningar under lång 
tid inte tagits upp i presentationer av möjliga associationsformer, att allmänhetens kunskaper 
kring bolagsformen är låg och att många verksamheter inte ens överväger ekonomisk förening 
som ett alternativ till associationsform. Detta kan i sin tur bidra till det lägre anseende som 
ekonomiska föreningar har fått och orsakar att associationsformen blir svårare att sälja in som 
koncept hos banker, andra företagare, investerare och andra intressenter.88 

Sammanfattningsvis kan sägas att om en verksamhet likt ”Uppsala EKO Kött” står i valet och 
kvalet att välja associationsform finns det fördelar med att den bedrivs som en ekonomisk 
förening så vida det inte finns planer på att ta in främmande kapital. Ska det dessutom 
genomföras i stor omfattning passar aktiebolag bättre som associationsform för verksamheten. 

 

3.3 Enklare kommunikation 
 
I ett aktiebolag är möjligheterna att kommunicera med aktieägarna med elektroniska 
hjälpmedel relativt stora. Aktieägarna ska kallas till bolagsstämma på det sätt som anges i 
bolagsordningen, vilket gör att bolaget själva kan välja kallelsesätt. Kallelsen ska skickas per 
post till de aktieägare vars postadress är känd för bolaget om den ordinarie bolagsstämman 
ska hållas på annan tid än som anges i bolagsordningen eller om bolagsstämman ska behandla 
ändringar av bolagsordningen, ta ställning till om bolaget ska likvideras, granska likvidators 
slutredovisning eller behandla en fråga om att bolagets likvidation ska upphöra.89 I vissa 
publika aktiebolag får bolagsstämman besluta om att elektroniska hjälpmedel kan användas 
för att skicka information till aktieägarna. Däremot finns det ett krav på att elektronisk 

																																																													
86 Lithander, J. (2005) Gränslandets ekonomi och entreprenörskap – en studie av småföretagande i glesbygd, s 42 f 
87 http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Entreprenorskap/Nystartade-foretag-och-foretagsform/ (2016-05-19) 
88 Andersson, B. Hugosson, M. Maberg, H (2013) Företagsformens betydelse för nyföretagande, s 33 
89 ABL 7:23 
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kommunikation endast får användas om bolaget har tillförlitliga rutiner för att identifiera sina 
aktieägare.90 Dessutom får bolaget endast informera aktieägare med elektroniska hjälpmedel 
efter att en förfrågan skickats till aktieägaren per post och denna har godkänt detta förfarande. 
En aktieägare som inte inom två veckor från det att förfrågan sändes har motsatt sig 
användningen av elektroniska hjälpmedel ska anses ha godtagit förfarandet.91 Om 
verksamheten ”Uppsala EKO Kött” väljer att bedrivas som ekonomisk förening finns det 
alltså goda möjligheter att kommunicera de tre medlemmarna i mellan per elektronisk väg. 
Även om de bara är tre medlemmar och utskick per post inte kräver stor administration blir 
det självklart en viss förenkling av förfarandet. De bör därför vid författande av föreningens 
stadgar föra in att kallelser och annan information mellan föreningen och medlemmarnas kan 
skickas per e-post eller annat elektroniskt sätt. Var och en av medlemmarna kan dock avstå 
från kommunikation per elektronisk väg och således få all information skriftligen. 
Information som ska delges föreningens medlemmar kan också publiceras, så som 
redovisningshandlingar och revisionsberättelse, på föreningens webbplats. Detta är ett 
förfarande som förmodligen inte är aktuellt vid starten av ”Uppsala EKO Kött” men som ändå 
kan vara en fördel om föreningen i framtiden planerar att expandera sin krets av medlemmar. 

Med tanke på möjligheterna att kommunicera med verksamhetens medlemmar eller 
aktieägare är i stort sett lika mellan ett aktiebolag och en ekonomisk förening finns det inget 
som talar mer för någon av associationsformerna. 
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4. Slutsats 
	
Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar genomgår den 1 juli 2016 en del förändringar. 
Förändringarna följer samma linje som under de senaste 120 år, nämligen att lagstiftningen 
för ekonomiska föreningar blir mer och mer lik lagstiftningen för aktiebolag. Mina studier 
visar, i den givna situationen med de fiktiva företag jag valt, att det finns fördelar med 
associationsformerna ekonomisk förening och aktiebolag. Studierna visar också på att 
förutsättningarna för att starta och driva en ekonomisk förening har förändrats, i mångt och 
mycket till det bättre. 

Men med en så pass liten verksamhet som ”Uppsala EKO Kött” kommer att bedriva väger 
fördelarna för ekonomisk förening tyngre. Det finns inte lika stora krav på verksamhetens 
bundna kapital, de kan styra valet av investerade i betydligt högre grad i form av investerande 
medlemmar istället för aktieägare och det finns goda möjligheter även juridiskt sett med den 
nya lagstiftningen att kommunicera inom föreningen med elektroniska hjälpmedel.  

Dessutom finns det idag en negativ trend vad gäller nystartade ekonomiska föreningar och 
dessa får inte heller komma till känna på samma sätt som verksamheter som bedrivs i andra 
associationsformer. Därför behövs det fler ekonomiska föreningar och det behövs ett aktivt 
arbete för att öka kunskapen och förbättra bilden av associationsformen. Min 
rekommendation är därför att ”Uppsala EKO Kött” och liknande verksamheter väljer att 
bedriva sina verksamheter som ekonomiska föreningar, för att förstärka och befästa det 
kooperativa företagandet i Sverige. 

	
4.1 Fortsatta studier 
 
För att ytterligare undersöka påverkningarna som föreningslagens nya regleringar har för 
ekonomiska föreningar är det önskvärt med fler studier för att under söka detta. Det finns 
stora möjligheter att bland annat undersöka hur regleringarna påverkar bostadsrättsföreningar. 
Det finns också andra områden som det skulle vara intressant att undersöka. Med tanke på att 
föreningslagen följt aktiebolagslagen i dess uppdateringar i över 120 år och försätter att ta fler 
och fler delar från den lagstiftningen, finns det en möjlighet att ekonomiska föreningar i 
framtiden försvinner som associationsform? Om ekonomiska föreningar lånar mer och mer av 
sin lagstiftning från aktiebolagslagen, blir associationsformen onödig att ha kvar i framtiden?  
Det skulle också vara intressant att undersöka hur förändringarna i lagstiftningen påverkar 
befintliga ekonomiska föreningar efter införandet av reglerna och hur smärtsam eller smärtfri 
övergångsperioden blir. 
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