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Sammanfattning 

I Sverige kan man starta olika typer av bolag. Exempel på bolagsformer i Sverige 

är enskild firma, ekonomisk förening, kommanditbolag, handelsbolag och aktie-

bolag. De bolagsformer som är mest framstående är handelsbolaget och aktiebola-

get.  

Det som främst karaktäriserar handelsbolaget är att man i denna bolagsform har 

ett personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser enligt HBL, som en typ 

av borgenärsskydd. Det är den största nackdelen med denna typ av bolag. Den 

största fördelen med bolagsformen är att det inte ställs något krav på lägsta kapi-

talinsats.  

Aktiebolaget har å sin sida inget personligt betalningsansvar enligt ABL, utan här 

används istället ett kapitalkrav, aktiekapitalet, som skydd för bolagets borgenärer. 

Aktiekapitalet varierar beroende på om det rör sig om ett publikt eller privat ak-

tiebolag. Ett publikt aktiebolag måste ha 500 000 kr, och ett privat aktiebolag 

måste ha 50 000 kr i aktiekapital. Kapitalkravet kan utgöra ett hinder för att bilda 

bolagsformen och utgör den största nackdelen med aktiebolag. Den största förde-

len med bolagsformen är att det alltså inte finns något personligt betalningsansvar 

för bolagets förpliktelser enligt ABL.  

Som synes är det mycket stora och avgörande skillnader bolagsformerna emellan, 

trots att dessa är de mest framstående. På grund av detta glapp så anser jag att 

Sverige är i behov av en ny bolagsform, en bolagsform som kan täppa igen detta 

glapp och således ligger någonstans emellan handelsbolaget och aktiebolaget.  

Det finns idag ett förslag inom EU om en ny bolagsform, SPE-bolag. SPE-bolaget 

är ett Europeiskt Privat Aktiebolag. Bolagsformen skulle medföra att gemensam-



 

 

ma regler antogs för bolagsformen i alla medlemsstater. Syftet är främst att under-

lätta för små och medelstora företag (SMEs) att etablera sig på den inre markna-

den inom EU. Förslaget innehåller bestämmelser som innebär att kravet på aktie-

kapitalet i ett SPE-bolag endast uppgår till 1 euro. Eftersom bolaget är ett aktiebo-

lag finns det heller inget personligt betalningsansvar.  

SPE-bolaget kan därför sägas undanröja de två mest markanta nackdelarna med de 

två främsta bolagsformerna i Sverige, genom att undanröja det egna ansvaret sam-

tidigt som kapitalkravet sänks. Bolagsformen är således ett mellanting mellan 

handelsbolag och aktiebolag, vilket var det som eftersöktes. Med anledning av 

detta anser jag att, om förslaget om SPE-bolag godkänns, bolagsformen kan fylla 

Sveriges behov av en ny bolagsform.   

SPE-bolaget har goda möjligheter att bli en framgångsrik bolagsform i Sverige ef-

tersom bolagsformen riktar sig mot SMEs. Det beror på att antalet SMEs är 

mycket stort och således kan innebära att bolagsformen får en bred spridning. 

Dessutom så anser jag att det finns möjlighet till framgång eftersom SPE-bolaget 

som bolagsform avhjälper de nackdelar som finns med aktiebolag och handelsbo-

lag, och därför är en mycket tillgänglig bolagsform för flera olika aktörer på 

marknaden. 
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1Inledning 

1.1 Bakgrund 

Idag finns olika bolagsformer att välja mellan om man vill bedriva näringsverksamhet i 

Sverige. De mest framstående av dessa anses vara aktiebolag och handelsbolag. Dessa 

bolag är mycket olika i ett flertal av ett bolags viktiga delar, exempelvis vad gäller kapi-

talkrav och eget ansvar. Trots att man har halverat kravet på kapital för privata aktiebo-

lag till 50 000 kr genom ny lagstiftning, är frågan om detta är tillräckligt för att minska 

skillnaden mellan aktiebolag och handelsbolag.  

Frågan är huruvida dessa bolagsformer kan tänkas vara alltför olika. Det medför i så fall 

att man i Sverige kan se att det råder brist på bolagsformer däremellan, och att det finns 

behov av en ny slags bolagsform.    

Det finns ett förslag inom EU om att införa en ny bolagsform, som kallas SPE-bolag 

och är ett europeiskt privat aktiebolag. Bolagsformen har ännu inte fått genomslag då 

medlemsstaterna inte kunnat komma överrens, och förordningen alltså inte ännu har 

godkänts och trätt i kraft. Förändringar sker alltså fortfarande. Vad som är intresseväck-

ande med denna bolagsform är att det är en typ av bolag som har inslag både från det 

svenska aktiebolaget och från det svenska handelsbolaget. Det är således intressant att 

utröna om SPE-bolaget, om det får genomslag, skulle kunna fylla det behov som kan 

anses finnas i Sverige vad gäller en ny bolagsform. SPE-bolaget medför nämligen inte 

något bolagsrättsligt personligt betalningsansvar, samtidigt som aktiekapitalet endast 

måste uppgå till 1 euro. Man kan se det som att det är en kombination av de bästa egen-

skaperna hos Sveriges mest framstående bolagsformer.  

1.2 Syfte och avgränsning 

Det finns två huvudsyften med denna uppsats. Det första är att utreda om Sverige är i 

behov av en ny bolagsform. För att kunna uppfylla detta huvudsyfte krävs en genom-

gång av exempel på bolagsformer som används i Sverige idag, med tyngdpunkt på ak-

tiebolag och handelsbolag. För- och nackdelar behöver lyftas fram för att kunna besvara 

om det de facto behövs en ny bolagsform. Det andra huvudsyftet är att utreda huruvida 

SPE-bolag kan fylla det eventuella behovet av en ny bolagsform i Sverige. För att upp-

fylla detta andra huvudsyfte, krävs att SPE-bolaget förklaras och redovisas i samma de-
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lar som redovisats för i de svenska bolagen för att kunna avgöra hur bolagen skiljer sig 

åt. Även för- och nackdelar kommer alltså behandlas angående SPE-bolag för att det ska 

vara möjligt att ta ställning i frågan. Diskussion förs därefter för att uppfylla syftet och 

svara på om SPE-bolaget eventuellt kan uppfylla Sveriges behov av en ny bolagsform. 

Uppsatsen syftar även till att genom egna reflektioner ta ställning till huruvida SPE-

bolaget kan tänkas bli en framgångsrik bolagsform i Sverige. 

Jag har avgränsat min uppsats till att endast behandla problematiken utifrån Sveriges 

perspektiv, eftersom frågeställningen utifrån ett EU-perspektiv anses vara alltför brett 

utifrån den begränsade tid som ges för att författa kandidatuppsatsen. Avgränsning har 

även gjorts till att främst behandla svenska aktiebolag och handelsbolag, då dessa bo-

lagsformer anses vara de mest framstående på den svenska marknaden. En ingående re-

dogörelse för andra bolagsformer kan därför anses överflödigt. Endast vissa utvalda de-

lar av bolagen berörs och jämförs i uppsatsen, även det beroende på den begränsade ti-

den. 

1.3 Metod och material 

Uppsatsens olika delar kommer först presenteras genom en deskriptiv metod, för att på 

så sätt utröna vad som är gällande rätt, eller eventuellt kommande rätt vad gäller SPE-

bolag. Det är av stor vikt för att senare kunna följa uppsatsen. En problembaserad metod 

har använts vid avgörandet om huruvida Sverige är i behov av en ny bolagsform, och 

även huruvida SPE-bolaget kan fylla behovet. För att kunna ta ställning till frågorna 

krävs även i ett senare skede att en komparativ metod används för jämförelse mellan bo-

lagen som på så sätt urskiljer bolagens olikheter. 

I uppsatsen har olika rättskällor använts. Vad gäller svensk bolagsrätt så har i första 

hand lagtexten kommit till användning. Även förarbeten och doktrin har använts för att 

få en bredare information. Vad gäller SPE-bolag så är detta än så länge enbart ett för-

slag, vilket medför att förslaget om förordningen har använts i stor omfattning för att se 

vad ett SPE-bolag innebär och vilka bestämmelser som förordningen innehåller. Utfyl-

lande material har främst hämtats från olika förberedande rättsakter, fördrag och även 

praxis i viss mån. 
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1.4 Disposition 

För att uppfylla uppsatsens första huvudsyfte, inleds uppsatsens andra kapitel med en 

kort redogörelse för de vanligaste bolagsformerna som finns i Sverige idag. Aktiebolag 

och handelsbolag kommer att beröras närmare för att se hur dessa bolag fungerar och se 

vilka eventuella brister som finns i denna bolagsform som behöver avhjälpas. Aktieka-

pitalsfrågan i aktiebolaget ges särskilt utrymme då detta är en mycket intressant fråga, 

och även är den faktor som främst skiljer aktiebolag från andra bolagsformer. Handels-

bolaget kan sägas vara aktiebolagets motsats eftersom det här inte finns något krav på 

aktiekapital och även stora skillnader föreligger angående det personliga ansvaret, var-

för även denna bolagsform närmare berörs.  

I tredje kapitlet förs en diskussion som baseras på redogörelsen i uppsatsens andra kapi-

tel. Diskussionen avslutas med en slutsats om huruvida Sverige har ett behov av en ny 

bolagsform eller inte.  

Därefter kommer ett kapitel om SPE-bolag för att kunna uppfylla det andra huvudsyftet. 

Fjärde kapitlet inleds med en kort introduktion som redogör för bakgrunden till SPE-

bolag, som efterföljs av en definition av begreppet. Det redogörs även för SPE-bolagets 

syfte, för att få en sammantagen inblick i vad ett SPE-bolag är för något. Vissa delar av 

förordningen kommer sedan att gås igenom, för att kunna urskilja de skillnader som 

finns i förhållande till främst aktiebolag och handelsbolag.  

I femte kapitlet förs slutligen en diskussion angående de mest framstående skillnaderna 

för att kunna ta ställning till om SPE-bolaget kan avhjälpa de brister som svenska bo-

lagsformer har och därmed uppfylla Sveriges behov. 

Diskussion genom egna reflektioner kommer därefter i ett sjätte kapitel föras om SPE-

bolagens framtidsutsikter i Sverige. Faktorer som talar för och emot möjligheterna till 

bolagsformens framgång lyfts fram och avslutas med ett eget ställningstagande, för att 

besvara frågan om jag tror bolagsformen kommer bli framgångsrik i Sverige. 

Uppsatsen avslutas med ett sjunde kapitel som innehåller en sammanfattande slutsats 

för att sammanställa de resultat som uppsatsens olika kapitel ger. 
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2 Bolagsformer i Sverige 

2.1 Inledning 

I Sverige kan man starta olika typer av bolag. Exempel på bolagsformer i Sverige är en-

skild firma, ekonomisk förening, kommanditbolag, handelsbolag och aktiebolag. En 

genomgång av dessa är nödvändig för att kunna avgöra huruvida Sverige är i behov av 

en ny bolagsform. Därför kommer de nyss nämnda bolagen alla att beröras. Aktiebolag 

och handelsbolag anses vara de mest framstående bolagsformerna, varför dessa två bo-

lagsformer kommer att analyseras mer ingående än övriga i vissa utvalda delar.   

2.2 Enskild firma 

Enskild firma kallas även för enskild näringsidkare. Det är bara en person som driver 

denna typ av bolag, och personen måste vara en fysisk person. En enskild firma är ingen 

juridisk person och kan således inte ingå avtal, förvärva rättigheter och inte heller ikläda 

sig skyldigheter. Vid startandet av en enskild firma krävs det inte någon lägsta kapital-

insats. I en enskild firma finns det inte någon skiljelinje mellan den fysiska personen 

och bolaget.
1
 Att ett bolag inte är en juridisk person medför nämligen att näringsidkaren 

själv ansvarar för att bolagets avtal hålls och att dess skulder betalas.
2
 Om bolaget inte 

omsätter tillräckligt mycket för att kunna betala sina skulder, krävs alltså att personen 

själv kan betala skulderna med privata medel. 

2.3 Ekonomisk förening 

En ekonomisk förening ska enligt 1 kap. 1 § första stycket lag (1987:667) om ekono-

miska föreningar (FL) ha kooperativ karaktär. Det innebär att föreningen ska ha till än-

damål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva ekonomisk 

verksamhet.
3
 Om en förening inte bedriver kooperativ ekonomisk verksamhet, kan fö-

reningen inte registreras och bli en juridisk person, om det inte föreskrivs särskilt i lag.
4
 

Det som främst utmärker en ekonomisk förening i FL är att föreningen uppfyller vissa 

                                                 
1
 http://www.bolagsverket.se/vill_du/starta_foretag/enskild_naringsidkare/index.html, tillgänglig 28/3-10, 

kl.16.00. 

2
 http://www.bolagsverket.se/vill_du/starta_foretag/enskild_naringsidkare/index.html, tillgänglig 28/3-10, 

kl. 16.00. 

3
 Johansson, Svante, Nials svensk associationsrätt, 9:e upplagan, Vällingby 2007, s.47. 

4
 FL 1 kap. 2 § tredje stycket. 

http://www.bolagsverket.se/vill_du/starta_foretag/enskild_naringsidkare/index.html
http://www.bolagsverket.se/vill_du/starta_foretag/enskild_naringsidkare/index.html
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föreskrivna villkor om medlemskap, rösträtt och överskottsutdelning.
5
 Vem som helst 

ska ha möjlighet att inträda i en förening, om inte särskilda skäl föreligger.
6
 Alla med-

lemmar ska ha en röst, om inte annat föreskrivs i föreningens stadga. En ekonomisk fö-

rening kan även fullfölja ett ideellt syfte, men det krävs då att verksamheten huvudsak-

ligen är kooperativ för att den ska kunna registreras.
7
 

2.4 Kommanditbolag 

Ett kommanditbolags regler följer i stort sett de som gäller handelsbolag, som redogörs 

för nedan. Reglerna finns i lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (HBL). 

Lagens andra kapitel är gemensamma för båda dessa bolagsformer om inget annat före-

skrivs, medan lagens tredje kapitel inriktar sig enbart på kommanditbolag. Det som ur-

skiljer ett kommanditbolag från ett handelsbolag avser ansvaret för bolagets förbindel-

ser.
8
 Som kommer redogöras för senare, ansvarar bolagsmännen i ett handelsbolag soli-

dariskt för bolagets förpliktelser. Vad gäller ett kommanditbolag så finns det istället 

minst en person som har sådant ansvar, komplementären. Övriga bolagsmän, som kallas 

kommanditdelägare, ansvarar endast mot bolaget för det belopp som de åtagit sig att be-

tala enligt bolagsavtalet. Vilken roll bolagsmännen har, och vilket belopp som kom-

manditdelägarna utfäst, ska antecknas då bolaget registreras.
9
  

2.5 Handelsbolag 

2.5.1 Allmänt om handelsbolag 

Regler för handelsbolag finns i lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 

(HBL). Ett handelsbolag är en juridisk person och kan således ingå avtal, förvärva rät-

tigheter och ikläda sig skyldigheter.
10

  

Bolagsmännen i ett handelsbolag har stor frihet vad gäller inbördes rättigheter och skyl-

digheter, eftersom detta kan regleras genom avtal mellan parterna. Om inget avtal finns 

                                                 
5
Johansson, Svante, Nials svensk associationsrätt, 9:e upplagan, Vällingby 2007, s.48.  

6
 FL 3 kap. 1 §. 

7
 Johansson, Svante, Nials svensk associationsrätt, 9:e upplagan, Vällingby 2007, s.48. 

8
 Johansson, Svante, Nials svensk associationsrätt, 9:e upplagan, Vällingby 2007, s.43. 

9
 Johansson, Svante, Nials svensk associationsrätt, 9:e upplagan, Vällingby 2007, s.44. 

10
 HBL 1 kap. 4 §. 
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regleras detta istället i HBL.
11

 Det kan vara positivt sett ur tredje mans synvinkel, då det 

blir tydligare vem man ska vända sig till vid eventuella krav på betalning. Men det kan 

vara viktigt att tredje man har koll på vem som har rätt att göra vad i bolagets namn, så 

inga missförstånd uppstår. 

I ett handelsbolag har bolagsmännen, i motsats till aktiebolag, personligt betalningsan-

svar enligt HBL. Det kan förklaras med att det inte finns något krav på viss kapitalin-

sats. Betalningsansvaret svarar för borgenärsskyddet här. Bolagsmännen svarar, förut-

satt att inget annat avtalats, solidariskt för bolagets förpliktelser.
12

 Bolagsmännen kan på 

egen hand bestämma om hur länge ett bolagsavtal ska gälla.
13

  

2.5.2 Bildande 

Vill någon bilda ett handelsbolag så krävs det att man är minst två personer som till-

sammans bedriver näringsverksamhet.
14

 Personerna kan vara såväl fysiska som juridis-

ka personer och blir vid bildandet bolagets första delägare.
15

 Vissa krav finns dock upp-

ställda för möjligheten att få vara bolagsman eller stiftare. Grunden till dessa behörig-

hetskrav ligger i att en person måste få ådra sig förpliktelser, eftersom ett handelsbolag 

enligt HBL medför ett personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser.
16

 

Det finns inga formkrav i lagen vad gäller bolagsavtalet. Avtalet kan således ingås an-

tingen muntligt eller skriftligt. Här gäller de allmänna reglerna för avtal, såsom främst 

avtalslagens
17

 bestämmelser. Ett avtal blir inte bindande förrän alla parterna har biträtt 

avtalet.
18

 Bolagsavtalet bör innehålla syftet med bolaget, och måste innehålla vilken 

slags verksamhet som bolaget ska ägna sig åt för att uppnå sitt syfte. 

                                                 
11

 HBL 2 kap. 1 §. 

12
 HBL 2 kap. 20 §. 

13
 HBL 2 kap. 24 §. 

14
 HBL 1 kap. 1 § första stycket. 

15
 Hemström, Carl, Handelsbolag en lärobok, Uppsala 2004, s.42. 

16
 Hemström, Carl, Handelsbolag en lärobok, Uppsala 2004, s.43. 

17
 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 

18
 Hemström, Carl, Handelsbolag en lärobok, Uppsala 2004, s.43. 
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För att bolaget ska anses vara ett handelsbolag krävs att bolaget har införts i handelsre-

gistret.
19

 Det är även först då handelsbolaget får rättshandlingsförmåga. Vilka uppgifter 

som ska finnas om handelsbolaget i registret, regleras i handelsregisterlagens 4 §.
20

 

2.5.3 Krav på kapital 

Vid bildande av ett handelsbolag finns det inget krav på viss kapitalinsats. Hur stort till-

skott som en bolagsman ska tillföra bolaget anges istället i bolagsavtalet. Det står alltså 

bolagsmännen fritt att avtala om insatserna.
21

 Anledningen till att det inte föreskrivs nå-

got i HBL om kapitalkrav är att bolagsmännen i ett handelsbolag har personligt betal-

ningsansvar för bolagets förpliktelser.  

2.5.4 Möjlighet att söka kapital 

Det finns inga lagstadgade begränsningar om att söka kapital. Ett handelsbolag kan så-

ledes exempelvis annonsera ut att fler bolagsmän önskas. I HBL finns inga begräns-

ningar för hur många bolagsmän som ett handelsbolag får ha. Det är en viktig del i detta 

sammanhang då kapitalet som sagt tillskjuts av bolagsmännen. Det kan dock ändå fin-

nas vissa svårigheter att söka kapital. Det beror på att det krävs alla gamla bolagsmäns 

godkännande för att en ny bolagsman ska kunna inträda i bolaget.
22

 Finns det många bo-

lagsmän så kan det tänkas bli svårt att få alla att enas, vilket påverkar huruvida nya bo-

lagsmän blir godkända och därmed tillför kapital. Anledningen till denna svårighet 

grundas i att det kan vara viktigt att ha kontroll över vem som ska accepteras som ny 

bolagsman.
23

 Bolagsmännen har ju som tidigare nämnts primärt solidariskt betalnings-

ansvar, vilket gör det viktigt att vara säker på att kompanjonerna klarar förpliktelserna.
24

  

2.5.5 Eget ansvar 

Bolagsmännen har enligt HBL ett personligt betalningsansvar för bolagets förpliktel-

ser.
25

 Det förklarar även avsaknaden av regler för skydd av ett bundet kapital.
26

 En bo-

                                                 
19

 HBL 1 kap. 1 §. 

20
 Handelsregisterlagen (1974:157). 

21
 Hemström, Carl, Handelsbolag en lärobok, Uppsala 2004, s.75. 

22
 HBL 2 kap. 2 §. 

23
 Hemström, Carl, Handelsbolag en lärobok, Uppsala 2004, s.59. 

24
 HBL 2 kap. 20 § första stycket. 

25
 HBL 2 kap. 20 § första stycket. 
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lagsmans ansvar gäller även förpliktelser som ingåtts under hans tid som bolagsman, ef-

ter det att han har lämnat bolaget. Ansvaret verkar som ett skydd för bolagets ford-

ringsägare. Handelsbolagets personliga betalningsansvar kan alltså sägas motsvara ak-

tiebolagets kapitalkrav.  

2.5.6 Om en bolagsman vill säga upp bolagsavtalet 

En bolagsman kan när som helst välja att säga upp avtalet, om bolagsavtalet ingåtts på 

obestämd tid.
27

 Om en bolagsman säger upp avtalet medför detta att bolaget måste gå i 

likvidation inom sex månader, om inte annan tid avtalas. För att slippa likvidation i fö-

rekommande fall, går det dock att i bolagsavtalet införa en bestämmelse om att bolags-

mannen istället ska utträda ur bolaget. På så sätt kan övriga delägare fortsätta verksam-

heten och undviker således likvidationsplikten.
28

  

Om ett handelsbolag endast har två delägare, och den ene säger upp avtalet finns sär-

skilda bestämmelser eftersom ett handelsbolag med endast en delägare bara får bestå i 

sex månader.
29

 Om bolaget inte under denna period har likviderats, anses det ändock 

likviderat efter sex månader. För att avhjälpa likvidationsplikten här så krävs, om den 

kvarvarande delägaren vill fortsätta med verksamheten, att en ny delägare inträder i bo-

laget inom tidsperioden.
30

 

2.5.7 Fördelar med handelsbolag 

En fördel med handelsbolag som bolagsform är att bolagsmännen har stort inflytande i 

bolaget. Exempelvis ges stort inflytande när det gäller att ta in en ny bolagsman i bola-

get, eftersom det krävs alla bolagsmäns samtycke för att få igenom denna åtgärd.
31

 Som 

bolagsman finns även en stor fördel på så sätt att bolagsmännen har rätt att granska bo-

lagets räkenskaper och att få kännedom om bolagets angelägenheter. Det gäller till och 

med en bolagsman som är utesluten från förvaltningen.
32

  

                                                                                                                                               
26

 Hemström, Carl, Handelsbolag en lärobok, Uppsala 2004, s.39. 

27
 HBL 2 kap. 24 §. 

28
 Lundén, Björn, Handelsbolag, 17:e upplagan, Vällingby 2010, s.250. 

29
 HBL 2 kap. 28 §. 

30
 Lundén, Björn, Handelsbolag, 17:e upplagan, Vällingby 2010, s.251. 

31
 HBL 2 kap. 2 §. 

32
 HBL 2 kap. 5 §. 
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En annan viktig fördel med handelsbolaget är som synes att det inte finns något krav på 

lägsta kapitalinsats. Det medför enligt min mening att det är enklare att bilda denna bo-

lagsform. Ett handelsbolag kan således startas på ett enkelt sätt. När verksamheten 

kommit igång och börjat visa positiva resultat, finns möjlighet att senare bilda ett aktie-

bolag. Handelsbolaget kan på så sätt komma att användas som språngbräda.   

2.5.8 Nackdelar med handelsbolag 

Den stora nackdelen med att starta ett handelsbolag är att bolagsmännen själva ansvarar 

för bolagets åtaganden enligt HBL.
33

 Om handelsbolaget får ekonomiska problem kan 

delägarna således bli betalningsskyldiga för hela bolagets förpliktelser. Betalningsskyl-

digheten delas solidariskt av bolagsmännen, men en borgenär kan välja att vända sig till 

endast en av dem som i sin tur får vända sig till de andra.
34

 Om bolaget hamnar i betal-

ningssvårigheter kan det få förödande konsekvenser. 

En annan nackdel är de regler som finns om en bolagsman säger upp bolagsavtalet. Bo-

laget måste då i vissa fall som beskrivits ovan, likvideras. Likvidationsplikten föreligger 

oavsett om bolagsmännen vill fortsätta med verksamheten eller ej. 

2.6 Aktiebolag 

2.6.1 Allmänt om aktiebolag 

Regler för aktiebolag finns i Aktiebolagslagen (2005:551) (ABL). Ett aktiebolag är en 

juridisk person och kan således ingå avtal, förvärva rättigheter och ikläda sig skyldighe-

ter. En förutsättning för detta är dock att bolaget har registrerats i aktiebolagsregistret.  

Aktiebolaget har i Sverige en särställning gentemot andra bolagsformer. Den mest 

framstående faktorn är att det enligt ABL inte finns något personligt betalningsansvar 

för bolagets förpliktelser.
35

 I många fall kan detta ses som en fördel. För att väga upp 

denna faktor så används istället ett krav på en viss kapitalinsats, vilket kommer redovi-

sas under rubriken aktiekapital. Ett aktiebolag är alltså ett bolag som förfogar över ett 

                                                 
33

 HBL 2 kap. 20 §. 

34
 HBL 2 kap. 20 §. 

35
 ABL 1 kap. 3 § första stycket. 
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aktiekapital. Betalning för aktierna kan ske antingen med pengar eller med apportegen-

dom.
36

  

Det finns två typer av aktiebolag i ABL, publika och privata. Ett publikt aktiebolag in-

nebär att bolaget kan vara börsnoterat och vända sig till allmänheten för att söka kapital, 

vilket ett privat aktiebolag alltså inte kan. Med börsnoterat menas att handel sker på en 

reglerad, eller annan organiserad marknadsplats.  

2.6.2 Bildande 

ABL ställer upp åtskilliga regler av såväl formell som materiell karaktär för bildandet 

av ett aktiebolag. En av bestämmelsernas uppgift är att se till att kapitalet motsvarar det 

aktiekapital som bestämts i bolagsordningen. En annan är att tillse att aktietecknarna, de 

som gått med som ägare, har fått korrekt information.
37

 

Det ställs inga krav på antal stiftare vid bildandet av ett aktiebolag. Inga krav ställs hel-

ler på att stiftaren ska vara en fysisk eller juridisk person.
38

 Vissa krav måste dock vara 

uppfyllda för att kunna bilda ett aktiebolag, en person får inte vara underårig, i konkurs, 

ha förvaltare eller ha näringsförbud.
39

 

Ett aktiebolag anses vara bildat först då alla stiftare har undertecknat stiftelseurkun-

den.
40

 Det är bolagets styrelse som ansvarar för att anmäla bolaget för registrering. Re-

gistrering ska ske i aktiebolagsregistret inom sex månader från att stiftelseurkunden un-

dertecknades.
41

 Det är först efter att bolaget har registrerats som det anses utgöra en ju-

ridisk person som då kan ingå avtal, förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. In-

nan registreringen så är det de beslutsfattande personerna som ansvarar för bolagets för-

pliktelser. 

                                                 
36

 ABL 2 kap. 16 §. 

37
 Hemström, Carl, Bolagens rättsliga ställning, 7:e upplagan, Visby 2007, s.70. 

38
 ABL 2 kap. 1 § första stycket. 

39
 ABL 2 kap. 2 §. 

40
 ABL 2 kap. 4 §. 

41
 ABL 2 kap. 22 §. 
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2.6.3 Krav på kapital - Aktiekapital 

2.6.3.1 Allmänt 

För att kunna starta ett aktiebolag krävs ett aktiekapital, som måste ha betalats in till ful-

lo för att ett aktiebolag ska få registreras.
42

 Storleken på aktiekapitalet bestäms vid bola-

gets bildning. I princip innebär detta att det ska finnas viss marginal mellan ett bolags 

tillgångar och skulder.
43

  

Anledningen bakom kapitalkravet är att det enligt ABL i ett aktiebolag inte finns något 

personligt betalningsansvar, till skillnad från andra bolagsformer som exempelvis han-

delsbolag. Aktiekapitalet är därför tänkt ska verka som borgenärsskydd. För att borge-

närerna ska få ut sina fordringar måste de alltså hålla sig till aktiebolagets förmögenhet, 

förutsatt att inga särskilda säkerheter har inskaffats.
44

 Även aktieägarna anses ha fördel 

av kravet på lägsta aktiekapital på så sätt att det kan underlätta för kapitalanskaffning. 

Om bolaget har en stor andel bundet eget kapital kan detta alltså medföra att det blir lät-

tare att erhålla kredit.
45

 Ytterligare en motivering till aktiekapital är att en företagare bör 

ha möjlighet och vara beredd på att tillföra en kapitalinsats till företaget för att aktiebo-

lagsformen ska anses vara passande.
46

 Denna motivering syftar till att förhindra att ose-

riösa bolag ska kunna ta sig in på marknaden.  

2.6.3.2 Aktiekapital i publika aktiebolag 

För publika aktiebolag krävs att aktiekapitalet uppgår till 500 000 kr, då det ställs högre 

krav på bundet kapital i dessa bolag än i de privata.
47

 Det kan förklaras med att det 

krävs mer säkerhet då dessa värdepapper utbjuds på en större marknad och får större 

spridning.  

2.6.3.3 Aktiekapital i privata aktiebolag 

För privata aktiebolag ska aktiekapitalet från och med den 1 april 2010 uppgå till 50 000 

kr.
48

 Regleringen är som synes ny. Tidigare var kravet på aktiekapital 100 000 kr.
49

 Hu-

                                                 
42

 Prop. 2009/10:61, s. 13. 

43
 Prop. 2009/10:61, s. 7. 

44
 Aktiekapital i privata aktiebolag, SOU 2008:49, s. 49. 

45
 Prop. 2009/10:61, s. 7. 

46
 Aktiekapital i privata aktiebolag, SOU 2008:49, s.49-50. 

47
 ABL 1 kap. 14 §. 

48
 ABL 1 kap. 5 §. 
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vudsyftet som ligger till grund för beslutet om att sänka kapitalkravet är att på så sätt 

göra aktiebolagsformen mer tillgänglig för företagare.
50

  

Aktiekapitalets storlek saknar helt anknytning till ett specifikt bolags verksamhet och 

risktagande.
51

 Det medför att borgenärsskyddet kan variera mycket i det enskilda fallet 

som kan bero på olika verksamheter.  

2.6.4 Möjlighet att söka kapital 

2.6.4.1  Publika aktiebolag 

För publika aktiebolag så finns det inga begränsningar avseende möjligheten för bolaget 

att söka kapital. Bolaget kan vända sig till stora grupper av människor exempelvis ge-

nom annonsering och liknande. Möjligheten för publika aktiebolag att söka kapital är 

betydligt större än för privata bolag eftersom värdepapper här får tas upp till handel med 

bred spridning. Det kan tyckas att det är själva meningen med publika aktiebolag, sär-

skilt för de bolag som är börsnoterade. För börsnoterade bolag så finns således dessut-

om möjligheten att på ett enkelt sätt ha en stor spridning i flertalet länder genom noter-

ing på utländska börser.  

2.6.4.2  Privata aktiebolag 

Att ett privat aktiebolag inte kan vända sig till allmänheten för kapital innebär att bola-

get eller dess aktieägare inte får sprida aktier, teckningsrätter i bolaget, skuldebrev eller 

teckningsoptioner som bolaget gett ut genom annonsering. Även andra medel än annon-

sering är förbjudna om erbjudandet gäller till fler än 200 personer, förutom i vissa sär-

skilda fall.
52

 Det är även viktigt att det klargörs att dessa värdepapper inte kan tas upp 

till offentlig handel. Av det ovan anförda är som synes möjligheten för privata bolag att 

söka kapital mycket begränsat. Det ska dock tilläggas att om bolaget växer i stor om-

fattning, möjlighet finns att ombilda bolaget till ett publikt aktiebolag genom att omre-

gistrera bolaget till publikt och tillskjuta det extra kapitalet. Bolaget kan på så sätt öka 

sina möjligheter att söka kapital. 

                                                                                                                                               
49

 Lydelse i ABL 1 kap. 5 § före den 1 april 2010. 

50
 Se Prop. 2009/10:61. 

51
 Andersson, Jan, Kapitalskyddet i aktiebolag, 5:e upplagan, Stockholm 2005, s.22. 

52
 ABL 1 kap. 7 §. 
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2.6.5 Eget ansvar 

En av de mest framstående faktorerna i ett aktiebolag är att bolagsmännen enligt ABL 

inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser.
53

 Ansvaret omfattar 

endast det kapital som bolagsmannen tecknat aktier för.  

Det finns dock vissa särskilda fall där en bolagsman kan bli personligt betalningsansva-

rig även i ett aktiebolag. Det kan bli fallet om inte de regler som finns i 25 kap. 18-20 

§§ ABL följs, som behandlar ett aktiebolags kapitalbrist. Om det finns skäl att misstän-

ka att aktiebolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, 

ska styrelsen genast upprätta en kontrollbalansräkning.
54

 Det görs för att på så sätt se 

hur det egentligen är. Om balansräkningen visar att det egna kapitalet de facto understi-

ger halva det registrerade aktiekapitalet, ska styrelsen så fort som möjligt kalla till bo-

lagsstämma. Denna stämma kallas för den första kontrollstämman.
55

 På kontrollstäm-

man ska prövas om bolaget ska likvideras, med beaktande av kontrollbalansräkningen 

och revisorns utlåtande. Tas i detta fall beslutet att inte likvidera bolaget måste en ny 

bolagsstämma hållas inom åtta månader. Frågan om likvidation ska då på nytt prövas på 

den andra kontrollstämman.
56

 Även till den andra stämman ska en kontrollbalansräk-

ning uppföras och granskas av revisorn.
57

 Tidsperioden på åtta månader syftar till att ge 

bolaget möjlighet att åtgärda den kapitalbrist som råder i bolaget. Om bristen inte är av-

hjälps måste bolaget likvideras. Om styrelsen inte sköter dessa uppgifter kan dess leda-

möter bli personligt betalningsansvariga så länge som underlåtenheten består.
58

 Ansva-

ret är solidariskt ledamöterna emellan och kan även omfatta personer som haft vetskap 

om styrelsens underlåtenhet och handlat på bolagets vägnar.  Aktieägare som deltar i ett 

beslut om fortsatt verksamhet, trots vetskap om likvidationsplikt svarar även han solida-

riskt med de övriga för bolagets förpliktelser.
59

  

                                                 
53

 ABL 1 kap. 3 § första stycket. 

54
 ABL 25 kap. 13 § första stycket, första punkten. 

55
 ABL 25 kap. 15 §. 

56
 ABL 25 kap. 16 §. 

57
 Hemström, Carl, Bolagens rättsliga ställning, 7:e upplagan, Visby 2007, s.162. 

58
 ABL 25 kap. 18 §. 

59
 ABL 25 kap. 19 §. 
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2.6.6 Om man vill lämna ett aktiebolag 

Som aktieägare i ett aktiebolag är det inga större svårigheter att lämna bolaget. Det per-

sonen i fråga behöver göra är helt enkelt att sälja sina aktier. Här finns inte några be-

stämmelser som tvingar bolaget att upphöra på grund av denna omständighet. En viktig 

förutsättning för aktieägaren är att han/hon hittar någon som vill köpa aktierna. Aktier 

kan nämligen fritt överlåtas och fritt förvärvas, såtillvida inget annat följer av reglerna 

om samtyckes-, förköps- eller hembudsförbehåll eller annan lagregel.
60

 

2.6.7 Fördelar med aktiebolag 

En stor fördel med aktiebolag som bolagsform är att det inte finns något personligt be-

talningsansvarig för bolagets förpliktelser enligt ABL. En bolagsman ansvarar endast 

för det kapital som satts in i bolaget. Jag anser att det är en stor trygghet i jämförelse 

med andra bolagsformer där man är fullt ansvarig.  

En annan fördel med aktiebolag är att det finns möjlighet att ombilda ett privat bolag till 

ett publikt bolag, och på så sätt kan bolaget fortsätta att expandera. Ytterligare en fördel 

som framgår av det ovan sagda är att en bolagsman på ett enkelt sätt kan lämna ett ak-

tiebolag, utan att det för den delen påverkar bolagets existens.  

2.6.8 Nackdelar med aktiebolag 

Jag anser att den största nackdelen med aktiebolag är att det kan anses vara en svåråt-

komlig bolagsform då det finns ett krav på aktiekapital för att kunna starta bolagsfor-

men. Det kan leda till att en annan bolagsform hellre bildas som anses enklare och som 

inte ställer ett sådant krav.  

Det kan dessutom enligt min mening tyckas att regleringen är ofantligt stor vilket kan 

leda till att det kan vara svårt att veta hur man ska gå till väga på grund av detta. En an-

nan nackdel med aktiebolag är att många bolagsmän inte har så stort inflytande i bola-

get, speciellt inte om det handlar om ett stort bolag.  
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 ABL 4 kap. 7 §. 
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3 Har Sverige behov av en ny bolagsform? 

Som vi kan se av det ovan anförda, i kapitel två, så finns det ett tydligt glapp mellan de 

mest välkända bolagsformerna, aktiebolag och handelsbolag.  

Skillnaderna mellan aktiebolag och handelsbolag är mycket markanta vad gäller exem-

pelvis det egna ansvaret enligt lagbestämmelserna. I handelsbolag har bolagsmännen 

fullt ut personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser, medan bolagsmännen i ak-

tiebolaget inte har något. I aktiebolaget finns istället ett krav på lägsta kapitalinsats, vil-

ket inte existerar i handelsbolagen. ABL innehåller många och svåra bestämmelser me-

dan HBL:s regler är knappa. Om en person vill lämna bolaget så finns som synes även 

här en markant skillnad mellan bolagsformerna.  

 Att välja mellan dessa bolagsformer kan tänkas vara mycket svårt eftersom båda har 

olika fördelar och nackdelar som väger tungt. Enligt min mening skulle det vara bra för 

näringslivet i Sverige att ha en bolagsform där dessa bolagsformers positiva delar kan 

kombineras och försöka att minska de negativa bitarna. Det optimala skulle enligt min 

mening vara att undkomma det höga kapitalkravet hos aktiebolag, samtidigt som det 

personliga betalningsansvaret i handelsbolaget undviks. På så sätt skulle det bästa med 

båda bolagsformerna bevaras, vilket kan tänkas medföra att valet mellan bolagsformer 

blir enklare. Det skulle leda till att det överlag blir enklare för personer att starta ett bo-

lag i Sverige.  

Slutsatsen av detta blir att jag tycker att Sverige är i behov av en ny bolagsform efter-

som skillnaderna mellan de mest framstående bolagsformerna, aktiebolag och handels-

bolag, anses vara alltför stora. Jag anser att Sverige är i behov av ett mellanting mellan 

dessa bolagsformer. 
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4 SPE-bolag 

4.1 Inledning  

Detta kapitel ska belysa vad ett SPE-bolag är och syftar till, för att lägga en bra grund 

för att senare gå in på de regler som förslaget innehåller. Samma delar av regleringen 

kommer att beröras för SPE-bolag som berörts för aktiebolag och handelsbolag, för att 

på ett enkelt sätt kunna se vilka olikheter som finns inom dessa delar. De viktigaste 

olikheterna kommer slutligen diskuteras för att kunna utröna huruvida SPE-bolaget kan 

avhjälpa de svenska bolagens brister och fylla det behov som finns av en ny bolagsform 

i Sverige. 

4.2 Bakgrund 

SPE står för Societas Privata Europaea, eller på svenska Europeiskt Privat Aktiebolag. 

Detta är en form av aktiebolag som innehåller gemensamma regler för medlemsstaterna. 

Stadgan för ett europeiskt privat aktiebolag ingår i rättsakten för småföretag i Europa 

(Small business Act).
61

 Detta är ett åtgärdspaket som utfärdats för små och medelstora 

företag i syfte att underlätta dessa bolags möjlighet att bedriva affärsverksamhet på den 

inre marknaden, och på så sätt även öka deras resultat. SPE-bolaget anses vara det mest 

effektiva sättet att tillgodose syftet på.
62

 Effektiviteten grundas på att över 99 % av alla 

bolag inom EU är små och medelstora.
63

 

Man har valt att använda sig av en förordning vad gäller SPE-bolag. Förklaringen härför 

är att förordningar är direkt tillämplig i alla medlemsstater. I annat fall skulle inte sam-

ma grad av enhetlighet kunna uppnås, eftersom olika stater antagligen skulle implemen-

tera reglerna på olika sätt.
64

 

Den grundläggande tanken bakom införande av en ny europeisk bolagsform baseras på 

artikel 352 i Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt. Den lyder ”Om en åt-

gärd från unionens sida skulle visa sig nödvändig för att, inom ramen för den politik 

                                                 
61

 COM (2008) 394 final,”Think Small First”, A”Small Business Act” for Europé”, Brussels 25.6.2008. 

62
 KOM/2008/0396 slutlig, s. 2. 
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 KOM/2008/0396 slutlig, s. 2. 
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som fastställs i fördragen, nå något av de mål som avses i fördragen, och dessa inte fö-

reskriver de nödvändiga befogenheterna för detta, ska rådet med enhällighet, på förslag 

av kommissionen och efter Europaparlamentets godkännande, anta lämpliga bestäm-

melser.”
65

 Artikeln är den rättsliga grunden för alla åtgärder inom EU som syftar till att 

uppnå ett mål som gemenskapen har. Det är därför föga förvånande att även andra euro-

peiska bolagsformer, det vill säga europabolaget, den europeiska ekonomiska intresse-

grupperingen och europeiska kooperativa föreningen, är grundade på denna artikel.
66

 

Stadgan för ett europeiskt privat aktiebolag togs ursprungligen fram på 1990-talet av 

näringslivet och akademiska kretsar. Stadgan fick allteftersom ett större stöd av 

branschorganisationer och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.
67

 Stadgan 

fick ytterligare stöd då den återfanns som en möjlig åtgärd i en handlingsplan 2003-

2009 vid namn ”Modernare bolagsrätt och effektivare företagsstyrning i Europeiska 

unionen”. Stödet bekräftades år 2006 vid ett offentligt samråd om kommissionens fram-

tida prioriteringar.
68

 I juni 2006 utarbetade Europaparlamentets utskott för rättsliga frå-

gor ett intiativbetänkande och en resolution där kommissionen uppmanades att framläg-

ga ett förslag innan utgången av år 2007.
69

 Parlamentet visade återigen sitt fulla stöd i 

en resolution den 25 oktober 2007.
70

 I juli 2007 inleddes ett särskilt offentligt samråd 

om SPE-bolaget. En undersökning bland medlemsstaternas företag genomfördes även.
71

 

Den 10 mars 2008 anordnades sedan en konferens om SPE-bolaget.
72

 I Bryssel den 25 

juni 2008 framlade kommissionen förslaget till rådets förordning om stadga för ett eu-

ropeiskt privat aktiebolag.
73
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4.3 Syftet med SPE-bolag 

Syftet med möjligheten att starta ett SPE-bolag är att underlätta för små och medelstora 

företag (SMEs) att etablera sig på den gemensamma europeiska marknaden, och på så 

sätt öka dess konkurrenskraft.
74

  

Ett eventuellt införande av en SPE-förordning medför att det blir enklare och flexiblare 

regler som gynnar de företag som vill expandera sin verksamhet till andra medlemssta-

ter. Genom att införa gemensamma regler för SPE-bolag i alla medlemsstater går det 

även att minska kostnader som kan uppkomma på grundval av de olika nationella reg-

lerna som medlemsstaterna har.
75

 

Ett alternativt sätt att uppfylla syftet skulle vara att harmonisera de centrala bestämmel-

serna i medlemsstaternas lagstiftning beträffande bolag. Dock anses detta vara alltför 

ingripande i medlemsstaternas lagstiftning.
76

 

4.4 SPE-bolagets föreslagna bestämmelser 

4.4.1 Allmänna bestämmelser  

I förordningens allmänna bestämmelser anges vad som kännetecknar ett SPE-bolag.
77

 

Bolaget är en juridisk person som förfogar över ett aktiekapital.
78

 Bolagsmännen har 

inte något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser utan ansvarar endast för 

det kapital som tillförs bolaget.
79

 Ett SPE-bolag är ett privat bolag och kan således inte 

vara börsnoterat, och får inte heller bjuda ut aktier till allmänheten.
80
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Vid bildandet av ett SPE-bolag finns det inga krav på antalet bolagsstiftare. Inga krav 

ställs heller på att stiftaren ska vara fysisk eller juridisk person.
81

 Detta baseras på EUFs 

artikel 54 som anger att “bolag som bildats i överensstämmelse med en medlemsstats 

lagstiftning och som har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet 

inom gemenskapen skall vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel likställas 

med fysiska personer som är medborgare i medlemsstaterna.”
82

 

Reglerna för ett SPE-bolag återfinns i förordningen och i bolagets bolagsordning. De 

frågor som inte regleras här, eller i förordningens bilaga 1, regleras av den nationella 

lagstiftningen för privata aktiebolag, i den medlemsstat där bolaget har sitt säte.
83

 Det 

gäller exempelvis regler rörande skatte-, arbets- och insolvensrätt.
84

 Med andra ord 

kommer viktiga komponenter i bolaget alltså regleras på ett nationellt plan.   

Många av dessa regler överrensstämmer som synes med de som finns för privata aktie-

bolag i Sverige. Bolaget är en juridisk person, det finns inget personligt betalningsan-

svar, bolaget förfogar över ett aktiekapital och aktierna får inte bjudas ut till allmänhe-

ten.  

4.4.2 Bildande  

Det finns olika sätt för att starta ett SPE-bolag. För det första kan det bildas från grun-

den, då i enlighet med förordningens bestämmelser. För det andra kan det bildas genom 

att ett befintligt bolag ombildas eller delas upp. På samma sätt kan det bildas genom en 

fusion av redan befintliga bolag. Ett befintligt bolag kan utgöras av alla typer av bolags-

former i en medlemsstat. Dock används här den nationella regleringen. Även andra eu-

ropeiska bolag som SE-bolag eller andra SPE-bolag kan ingå vid bildande av ett nytt 

SPE-bolag.
85
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För att bedriva ett SPE-bolag så krävs att man använder beteckningen ”SPE” efter fir-

manamnet.
86

 Eftersom SPE-bolag är en europeisk bolagsform så krävs att SPE-bolaget 

ska ha sitt säte och huvudkontor, eller sin huvudsakliga verksamhet, inom territoriets 

medlemsstater.
87

 Genom EG-domstolens praxis ställs dock inga krav på att alla dessa 

delar ska finnas i en och samma medlemsstat.
88

 Bolagets säte går även att förflytta ge-

nom ett beslut av aktieägarna.
89

 

Vad gäller förfarandet vid registrering av bolaget, så finns det i SPE-förordningen inga 

särskilda regler härom. Förfarandet stöder sig istället på de bestämmelser som ges i 

tredje artikeln i det första bolagsdirektivet (68/151/EEG).
90

 Förordningen ställer vissa 

krav som syftar till att göra det enklare och billigare att bilda ett SPE-bolag. Ett av dessa 

krav är att det ska finnas möjlighet att ansöka om registrering på elektronisk väg.
91

 

Dessutom så anges vad medlemsstaterna kan kräva för dokument och information för 

registrering.
92

 Om något skulle ändras i dessa dokument eller i informationen, ska detta 

registreras.
93

  

SPE-förordningen genomför endast en kontroll av lagligheten. Det finns två olika sätt 

att genomföra kontrollen på. För det första kan bolagets inlämnade dokument och in-

formation kontrolleras av ett administrativt eller rättsligt organ. För det andra kan det 

certifieras av en notarie. Bolaget är alltså endast skyldigt att uppfylla villkoren av den 

ena av dessa kontroller.
94
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4.4.3 Krav på kapital  

I förordningen ställs ett kapitalkrav på minst en euro.
95

 Anledningen till varför det valts 

ett så lågt krav är för att underlätta företagens etablering. Detta avviker som synes från 

det annars generellt höga kapitalkrav som ställs till skydd för bolagets borgenärer.
96

  

Beslutet baseras på att undersökningar som gjorts visar att borgenärer i dagsläget beak-

tar andra aspekter än kapitalet. De beaktar exempelvis kassaflödet som är mer relevant 

för solvensen. När det gäller små företag visar undersökningar att aktieägare som är 

medlemmar i bolagets ledning ofta ställer personliga säkerheter till sina borgenärer, så-

som banker. Leverantörer använder sig av metoden att äganderätten för en vara först 

övergår då de fått betalt och så vidare. Det pekas även på problemet att fastställa ett ka-

pitalkrav som är lämpligt för alla olika företag.
97

 

Huruvida ersättningen för aktier ska ske genom kontanter eller apportegendom regleras 

i bolagsordningen.
98

 Förordningen begränsar på inget sätt denna rätt. Om ersättning er-

läggs genom apportegendom ska bolagsordningen även ange om värdering ska göras av 

en sakkunnig. Det är aktieägarna själva som ansvarar för sin ersättning i enlighet med 

nationell lagstiftning.
99

 

Utdelning från SPE-bolagets tillgångar till aktieägarna regleras genom enhetliga be-

stämmelser i förordningen. Utdelningen får inte överstiga bolagets tillgångar på så sätt 

att de efter utdelningen inte täcker bolagets skulder fullt ut. Det står aktieägarna fritt att 

även införa ett krav på insolvenstest i bolagsordningen som i så fall gäller utöver för-
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ordningens krav.
100

 SPE-bolag får förvärva dess egna aktier om kraven för utdelning är 

uppfyllda. Det åligger aktieägarna att besluta om förvärvet.
101

 

4.4.4  Möjlighet att söka kapital 

Eftersom ett SPE-bolag är ett privat bolag, så finns det begränsad möjlighet att söka ka-

pital för dessa bolag. Bolaget kan inte vara publikt, vilket medför att bolaget eller dess 

aktieägare inte får sprida aktier, teckningsrätter i bolaget, skuldebrev eller teckningsop-

tioner som bolaget gett ut genom annonsering. Även andra medel än annonsering är 

förbjudna om erbjudandet gäller till fler än 200 personer. Bolagets värdepapper för allt-

så inte heller bjudas ut genom offentlig handel.
102

 

4.4.5 Eget ansvar 

I ett SPE-bolag så finns inget personligt betalningsansvar.
103

 Likadant som vid svenska 

aktiebolag så ansvarar bolagsmännen endast för det kapital som det tecknas aktier för.
104

 

Således behöver bolagsmännen inte oroa sig över att ett bolag ska gå så pass dåligt att 

han/hon personligen kan krävas stå för bolagets förpliktelser. 

4.4.6 Om man vill lämna ett SPE-bolag 

Vill en bolagsman lämna ett SPE-bolag så säljer bolagsmannen sina aktier i bolaget. 

Även här överrensstämmer bestämmelserna med svenska aktiebolag. Det är alltså enkelt 

att lämna ett SPE-bolag, vilket inte heller påverkar bolagets existens i betydande 

mån.
105
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4.4.7 Fördelar med SPE-bolag 

Efter att ha behandlat SPE-förordningens föreslagna bestämmelser kan två stora fördelar 

urskiljas med SPE-bolag. Den första fördelen är att det inte finns något personligt betal-

ningsansvar för bolagets förpliktelser. Den andra fördelen är att det inte heller krävs ett 

orealistiskt högt kapitalkrav för att kunna bilda bolaget.  

Det anses även vara relativt enkelt att bilda ett SPE-bolag eftersom det för det första 

finns olika sätt att göra detta på, och genom att det för det andra inte ställs några höga 

krav på vem som kan starta bolaget. En annan fördel är att en bolagsman på ett enkelt 

sätt har möjlighet att lämna bolaget när han/hon vill det. 

4.4.8 Nackdelar med SPE-bolag 

Nackdelen med SPE-bolag är att det kan vara svårt att söka kapital eftersom det är ett 

privat bolag. Dessutom är en inskränkning att ett SPE-bolag, som är privat, inte kan 

växa på så sätt att det kan göras till ett publikt bolag. För att kunna starta ett publikt bo-

lag så krävs att SPE-bolaget först avvecklas och ombildas till ett publikt bolag, vilket 

kan tänkas verka negativt i olika hänseenden. 
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5 Kan SPE-bolag fylla Sveriges behov av en ny bolags-
form?  

5.1 Allmänt 

Slutsatsen i tredje kapitlet visar att det finns ett behov av en ny bolagsform i Sverige 

som är ett mellanting mellan aktiebolag och handelsbolag. Därför krävs nu en diskus-

sion om huruvida SPE-bolaget kan fylla detta behov utifrån de delar som har behand-

lats.  

Syftet med möjligheten att starta ett SPE-bolag är som sagts ovan, att underlätta för 

SMEs att etablera sig på den gemensamma europeiska marknaden. De viktigaste delarna 

för dessa bolag kommer nu att behandlas, kapitalkravet och det personliga betalningsan-

svaret, och se vilken inverkan SPE-bolaget skulle ha i dessa fall. 

5.2 Kapitalkravets inverkan 

Handelsbolaget kan anses vara bättre utformat för SMEs när det gäller kapitalkravet än 

aktiebolaget. Den största nackdelen som finns med aktiebolag för SMEs i Sverige idag 

är att denna bolagsform kan anses svåråtkomligt på grund av det höga kravet på aktie-

kapital som stadgas i ABL. Kapitalkravets uttalade syfte i Sverige är att skydda borge-

närerna. 

Att det ställs ett högt kapitalkrav på publika aktiebolag är enligt min mening positivt. 

Ska ett bolag arbeta på en stor marknad med den stora spridning som är, så är det viktigt 

att se till att bolaget vet vad det gör när det ger sig in i det. Att aktiekapitalet är större 

här är en naturlig konsekvens av detta.  

Frågan är huruvida syftet med aktiekapital faktiskt uppfylls med detta krav vad gäller 

privata aktiebolag som allt som oftast utgörs av SMEs. Enligt min mening uppfylls inte 

det tänkta syftet med borgenärsskydd här. För exempelvis ett litet bolag utan större be-

hov av tillgångar, får 50 000 kr anses vara oproportionerligt. Det är mycket pengar för 

ett litet bolag med ett fåtal bolagsmän, och kan därför utgöra ett hinder för en person att 

starta ett privat aktiebolag. Å andra sidan, om det gäller ett stort aktiebolag med flera 

miljoner i omsättning, ställer jag mig tveksam till om 50 000 kr verkligen kan anses 

vara tillräckligt som ett borgenärsskydd. I ett sådant bolag finns antagligen skulder och 

lån som långt överskrider kravet på aktiekapitalet. 
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Jag anser att man missar att uppfylla det tänkta syftet med kapitalkravet. För små bolag 

kan kravet bli ett hinder för att ha möjlighet att starta ett aktiebolag, och anses inte pro-

portionerligt i förhållande till borgenärsskyddet. För stora bolag är kravet på kapital å 

andra sidan för litet för att det verkligen ska kunna fylla syftet att skydda de borgenärer 

som bolaget har.  

Aktiekapitalets storlek saknar helt anknytning till ett specifikt bolags verksamhet och 

risktagande.
106

 Det medför att borgenärsskyddet dessutom kan variera mycket i det en-

skilda fallet beroende på olika branschförhållanden. Enligt min mening anses det inte 

vara det optimala om hänsyn tas till syftet. För att reellt sett få ett bra borgenärsskydd 

anser jag att regleringen skulle behöva ändras på något sätt för att anpassas till de olika 

bolagens kapitalbehov.  

Eftersom förslaget till SPE-bolaget bara ställer ett kapitalkrav på 1 euro anser jag att det 

kan ha god inverkan på den svenska marknaden. Jag anser att aktiebolagsformen blir 

mer tillgänglig för fler aktörer genom att sänka kravet. Dessutom tycks det enligt de un-

dersökningar som gjorts inför SPE-förordningen verka som om det ändå kan uppnås ett 

bra borgenärsskydd, som verkar istället för aktiekapitalet.  

Slutsatsvis anser jag alltså att det låga kravet på aktiekapital har mycket bra inverkan på 

marknaden. SPE-bolaget kan således sägas avhjälpa den största nackdelen med att bilda 

ett aktiebolag i Sverige idag. Dessutom anser jag att det skulle uppfylla det tänkta syftet 

med SPE-bolag eftersom man överlag gör en mer tillgänglig aktiebolagsform. 

5.3 Det personliga ansvarets inverkan 

Det personliga ansvarets inverkan är av stor betydelse. Det kan tänkas att det är denna 

komponent som i många fall avgör vilken bolagsform som väljs att bilda. Den största 

nackdelen med handelsbolag idag kan, som diskuterats ovan, anses vara att bolagsmän-

nen har personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser enligt HBL. Det kan tyck-

as vara mycket riskabelt. Det är fördelen med det svenska aktiebolaget, där en bolags-

man inte har något personligt betalningsansvar. Syftet med ett personligt betalningsan-

svar är att det på så sätt skapas ett starkt borgenärsskydd. Borgenärsskydd genom per-
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sonligt betalningsansvar i ett handelsbolag kan sägas motsvara borgenärsskyddet genom 

kapitalkravet i aktiebolag. 

Att det införts skydd av detta slag har både fördelar och nackdelar. Det kan som tidigare 

nämnts verka avskräckande för de som vill bilda ett nytt bolag, vilket är negativt. Å 

andra sidan anser jag att det är positivt att bolagsmännen på så sätt tvingas ha bra koll 

på företaget, och inte missköter det med tanken att han/hon ändå inte personligen ansva-

rar för bolaget.  

SPE-bolaget är ett privat aktiebolag. Med det följer att inget personligt betalningsansvar 

finns. Bolagsmännen ansvarar alltså bara för den kapitalinsats som de har tecknat aktier 

för. Detta anses vara mycket positivt på så sätt att det kan kännas som en trygghet att 

veta att man inte personligen har ansvar, utan att ansvaret endast håller sig till bolaget 

genom en tydlig skiljelinje.  

Slutsatsvis anser jag att avsaknaden av ett personligt betalningsansvar i ett SPE-bolag 

kan ha en positiv inverkan på marknaden. Även det här gör att bolagsformen anses vara 

tillgänglig utan att bolagsmännen behöver känna att de ska offra allt de har. Dessutom 

så kan det påstås att SPE-bolagets lösning avhjälper den största nackdelen med handels-

bolag i Sverige idag. 

5.4 Sammanfattande slutsats 

SPE-bolaget kan anses ha flera fördelar. Bolagsformen anses avhjälpa båda de största 

nackdelarna som finns hos de främsta bolagsformerna i Sverige, nämligen aktiebolag 

och handelsbolag.  

SPE-bolaget kombinerar ett mycket lågt kapitalkrav med avsaknad av personligt betal-

ningsansvar. Kombinationen är enligt mitt förmenande ett vinnande koncept. På så sätt 

går det att förenkla bildandet av nya bolag för olika aktörer på marknaden.  

Försiktighet måste dock möjligtvis iakttas så att SPE-bolaget, om det träder ikraft, inte 

spelar ut handelsbolagen från marknaden. Detta eftersom att SPE-bolagets utformning 

idag enligt mitt förmenande påminner mycket om handelsbolag, i och med det låga ka-

pitalkravet. Dessutom undviks då det bolagsrättsliga personliga betalningsansvaret som 

handelsbolaget annars medför.  
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Av det som sagts och diskuterats ovan anser jag att SPE-bolaget kan fylla Sveriges be-

hov av en ny bolagsform. SPE-bolaget kan enligt min mening ses som ett mellanting 

mellan ett aktiebolag och ett handelsbolag, vilket var just det som jag eftersökte vid ti-

digare konstaterande att glappet bolagsformerna emellan var alltför stort. 
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6 Egna reflektioner; Kan SPE-bolaget bli en framgångs-
rik bolagsform i Sverige? 

6.1 Vad som talar för att bolagsformen kan bli framgångsrik 

Det finns inget självklart svar på denna fråga. Vad som talar för att bolagsformen kan 

bli framgångsrik i Sverige är att den riktar sig till SMEs, eftersom antalet SMEs är be-

tydligt fler än stora bolag. Ett exempel på detta är att över 99 % av bolagen inom EU är 

SMEs
107

, vilket kan göra att bolagsformen har stora möjligheter till en bred spridning.  

Något annat som talar för att bolagsformen kan bli framgångsrik är det faktum att det på 

så sätt går att starta ett aktiebolag utan att det innebär något högt krav på kapital. Det 

kan alltså medföra att aktiebolaget som bolagsform kan bli mer tillgänglig för mindre 

bolag, och särskilt i de fall där bolaget inte är i behov av ett stort kapital. 

När man ser till det svenska handelsbolaget, så är som ovan nämnts den största nackde-

len det personliga betalningsansvaret för bolagets förpliktelser. Eftersom SPE-bolaget 

alltså inte har något sådant eget ansvar så anser jag att det skulle kunna finnas risk att 

SPE-bolaget i somliga fall konkurrerar ut handelsbolaget. Anledningen till denna åsikt 

baseras på att det går att undkomma alla negativa aspekter av ett handelsbolag samtidigt 

som inget kapitalkrav finns, vilket kan vara en av de faktorer som kan påverka valet att 

starta ett handelsbolag i Sverige.  

Vid valet av vilken bolagsform som en person vill starta så anser jag att SPE-bolaget, i 

de delar som berörts i uppsatsen, kan vara en mycket fördelaktig bolagsform. Enligt min 

mening finns det många positiva inslag med bolagsformen, som beskrivits ovan, som 

gör att SPE-bolaget kan ha möjlighet att bli mycket konkurrenskraftig i förhållande till 

de svenska bolagsformerna som finns idag.   

6.2 Vad som talar mot att bolagsformen kan bli framgångsrik  

Det som främst talar emot att bolagsformen kan bli framgångsrik är att förslaget fortfa-

rande inte har antagits. Det är svårt för alla medlemsstater att enas om hur den tänkta 

förordningen ska se ut, vilket är förståeligt. 

Något annat som jag anser kan peka på att SPE-bolaget inte får särskilt stort genomslag 

i Sverige är att andra europeiska bolagsformer inte har fått det. Exempelvis finns det 
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endast ett fåtal registrerade SE-bolag i Sverige idag. Det krävs antagligen att informa-

tion om SPE-bolaget kommer allmänheten till känna för att tillse att bolagsformen anses 

vara ett alternativ för de som vill starta bolag. 

6.3 Sammanfattande reflektioner 

Utgångspunkten i detta avsnitt kommer vara att förslaget om SPE-bolag kommer att an-

tas, för att på ett bättre sätt kunna reflektera över vad som sagts tidigare i detta kapitel. 

Efter att ha analyserat vad som talar för-, respektive emot att bolagsformen kan tänkas 

bli framgångsrik i Sverige går det att väga dessa mot varandra. Jämförs de olika argu-

menten så anser jag att det relativt tydligt framgår att SPE-bolaget har goda chanser att 

lyckas. Det som är den tydligaste indikationen på att den inte skulle göra det är att tidi-

gare europeiska bolagsformer inte fått den tilltänkta utbredningen. Dock är SPE-bolaget 

utformat med tanke på SMEs, vilket gör att denna jämförelse inte står sig starkt. Som ti-

digare nämnts så finns det betydligt fler SMEs än stora bolag, vilket medför möjligheten 

till en betydligt större spridning. Fördelarna med SPE-bolag är som synes många och 

jag anser att de kan avhjälpa de brister/nackdelar som finns med aktiebolag och han-

delsbolag på den svenska marknaden idag. Enligt min mening har SPE-bolaget mycket 

goda chanser att bli en framgångsrik bolagsform i Sverige baserat på vad som sagts i 

detta kapitel. Dock krävs att förslaget inte blir för urvattnat genom att flertalet föränd-

ringar görs utifrån hur förslaget ser ut idag. En annan förutsättning är att Sveriges riks-

dag inte förändrar den svenska bolagslagstiftningen genom att införa mer fördelaktiga 

regler för de svenska bolagsformerna, för att på så sätt skydda de svenska bolagsfor-

merna från att konkurreras ut.  
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7 Slutsats 

Uppsatsens huvudsyfte är att besvara två frågeställningar, nämligen om Sverige är i be-

hov av en ny bolagsform och huruvida SPE-bolaget i sådana fall skulle kunna fylla be-

hovet. Jag anser att det finns för stora olikheter mellan de två främsta bolagsformerna på 

den svenska marknaden, aktiebolag och handelsbolag. Olikheterna består av ett högt 

kapitalkrav i aktiebolaget och ett personligt betalningsansvar för bolagsmännen i ett 

handelsbolag, vilket är mycket avgörande då dessa faktorer kan ha stor inverkan vid va-

let av bolagsform, och kan i vissa fall till och med verka avskräckande. Med anledning 

av dessa betydande olikheter finns det enligt min mening ett glapp på den svenska 

marknaden, varför det således enligt min mening finns ett behov av en ny bolagsform 

som kan minska skillnaderna mellan bolagsformerna.  

Efter att ha behandlat relevant information angående SPE-bolaget och sett över de i för-

ordningen tilltänkta bestämmelserna, så har jag kommit till slutsatsen att SPE-bolaget 

kan fylla Sveriges behov av en ny bolagsform. Anledningen till att jag kommit till den-

na slutsats baseras på det faktum att SPE-bolagets olika bestämmelser skulle kunna 

minska glappet mellan det svenska aktiebolaget och det svenska handelsbolaget, efter-

som SPE-bolaget anses vara ett mellanting bolagsformerna emellan. SPE-bolaget skulle 

innebära ett kapitalkrav på 1 euro, samtidigt som inget bolagsrättsligt personligt betal-

ningsansvar skulle föreligga. Det anses enligt mig vara mycket positivt eftersom bolags-

formen kan avhjälpa de största nackdelarna med aktiebolag och handelsbolag, samt un-

derlätta för de som vill bilda ett nytt bolag.  

Om förslaget om SPE-bolag antas så anser jag att bolagsformen har stora möjligheter att 

bli framgångsrik här i landet eftersom det är en bolagsform som undanröjer stora nack-

delar inom de svenska bolagsformerna. Dessutom så är bolagsformen utformad för 

SMEs, vilket gör att det finns stora möjligheter till en bred spridning eftersom SMEs till 

antalet är mycket stort. Ytterligare en anledning till stöd för min åsikt är att jag anser att 

denna bolagsform är ett mellanting mellan aktiebolag och handelsbolag, vilket kan med-

föra att man får det bästa och slipper det sämsta med båda de svenska bolagsformerna. 



 

 
36 

Referenslista 

Svenska rättskällor 

Lagar 

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. 

Handelsregisterlagen (1974:157). 

Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. 

Aktiebolagslagen (2005:551). 

Propositioner 

Prop. 2009/10:61. 

Statens offentliga utredningar 

Aktiekapital i privata aktiebolag, SOU 2008:49. 

Litteratur 

Andersson, Jan, Kapitalskyddet i aktiebolag, 5:e upplagan, Stockholm 2005. 

Hemström, Carl, Handelsbolag en lärobok, Uppsala 2004. 

Hemström, Carl, Bolagens rättsliga ställning, 7:e upplagan, Visby 2007.  

Johansson, Svante, Nials svensk associationsrätt, 9:e upplagan, Vällingby 2007. 

Lundén, Björn, Handelsbolag, 17:e upplagan, Vällingby 2010. 

Internetkällor 

http://www.bolagsverket.se/vill_du/starta_foretag/enskild_naringsidkare/index.html, 

tillgänglig 28/3-10, kl.16.00. 

http://www.bolagsverket.se/vill_du/starta_foretag/enskild_naringsidkare/index.html, 

tillgänglig 28/3-10, kl. 16.00. 

 

http://www.bolagsverket.se/vill_du/starta_foretag/enskild_naringsidkare/index.html
http://www.bolagsverket.se/vill_du/starta_foretag/enskild_naringsidkare/index.html


 

 
37 

Europeiska rättskällor 

Fördrag 

Fördraget om upprättandet av europeiska gemenskapen (konsoliderad version) C 

325/33, Europeiska gemenskapernas officiella tidning, 24.12.2002. 

Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt (konsoliderad version) C 115/47, Eu-

ropeiska unionens officiella tidning, 9.5.2008, trädde i kraft den 1 januari 2009.  

Praxis 

Mål C-212/97 Centros Ltd mot Erhvervs- og Selskabsstyrelsen [1999] ECR I-1495. 

Förordningar 

Förslag till Rådets förordning om stadga för ett europeiskt privat aktiebolag (SPE-

bolag) 2008/0130 (CNS). 

Förberedande rättsakter 

KOM (2008) 396 Slutlig, om stadga för ett europeiskt privat aktiebolag (SPE-Bolag), 

Bryssel den 25.6.2008. 

COM (2008) 394 final, Think Small First, A Small Business Act for Europé, Brussels 

25.6.2008. 


