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Abstract 

Currently there is a tendency in the EU to adjust the minimum-capital requirement. In 

France and Germany the requirement for private limited liabilities has been totally ab-

olished, whilst other countries have chosen to reduce their requirement. The Swedish 

law concerning the minimum-capital requirement is from 1
st
 of April 2010 being lo-

wered to 50 000 SEK. In common law jurisdictions such as United Kingdom and USA a 

minimum-capital requirement does not exist. The european main argument to keep such 

a requirement is that it accomplishes a creditor protection. This theory does not concur 

with the one argued by common law-jurisdictions, according to their legal systems the 

protection is nothing but illusionary. By examining former national law in contrast to 

current, the writer wishes to detect differences or similarities regarding the motives to 

the existing bodies of law. This thesis wishes to find out whether European law stands 

on the same fundamental corporate law principals as common law-jurisdictions do. This 

thesis also intends to investigate the cause for the Swedish decision to keep the capital 

requirement. The conclusions drawn in this study state that European motives to abolish 

the minimum-capital requirement differ from those of the UK and USA. Europeans re-

moving this requirement is not an action made out of the acknowledgement that a legal-

ly required capital is unnecessary, it simply has been to this point, the will to attract 

corporations and to keep up with the development. The Swedish government chose to 

keep the requirement claiming creditors protection as the reason for this. The author is 

of the opinion that the arguments presented to support this are illegitimate, and derive 

from ignorance. An ignorance either caused by tradition and a conservative fear of the 

unconventional, or simply by a lack of skills. Let us hope the reason isn’t lack of skills 

for the sake of our legal security. 
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1      Inledning 

1.1 Bakgrund 

Från och med den 1 april 2010 träder en svensk lagändring i kraft som innebär att aktie-

kapitalet för privata aktiebolag sänks från 100 000 till 50 000 kr. I propositionen 

(2009/10:61) anges att denna lagändring har som syfte att göra aktiebolagsformen mer 

tillgänglig för företagare. Inom EU har ett sådant tankesätt cirkulerat en tid; i medlems-

stater som t.ex. Frankrike, Tyskland och Danmark har aktiekapitalet utsatts för både 

förändring, och eliminering.
1
 I SOU 2008:49 diskuteras frågan huruvida man ska sänka 

aktiekapitalet ytterligare, eller rent av att avskaffa det. I utredningen bemöts det alterna-

tivet med stor skepsis från framstående myndigheter som bl.a. Kronofogdmyndigheten 

och diverse kreditinstitut. I och med att aktiebolag som bolagsform inte förorsakar per-

sonligt ansvar, sägs det att ett aktiekapital tjänar som säkerhet åt företagets borgenärer. 

Aktiekapitalkravet har sedan bolagsformens begynnelse alltid förknippats med ett bor-

genärsskydd inom Kontinentaleuropa och Norden. 

I USA har man i och med 1969 års modellakt (MBCA) helt och hållet frångått det syn-

sätt som tidigare klassade aktiekapital som borgenärsskydd, och därmed stämde överens 

med det europeiska synsättet. Där är det nu fritt för aktieägarna att besluta om storleken 

på aktiekapitalet, och i de flesta delstater har man valt att helt överge minimumkapitalk-

ravet. I en geografiskt närmre belägen rättsordning, Storbritannien, har ett kapitalkrav 

aldrig funnits vilket framstår som högst oeuropeiskt i detta sammanhang. Även i länder 

som svensk bolagsrätt utformats efter (Tyskland och Frankrike) har kravet på ett aktie-

kapital nu avskaffats. Möjligen har den anglosaxiska rätten smittat av sig på europeisk 

rätt, och vi européer har ändrat vår syn på aktiekapitalet. 

 

 

1.2    Syfte 

Reglerna för aktiekapital har inom EU har genomgått en hel del förändringar de senaste 

åren, främst avseende storleken. Kapitalkravet har inom EU alltid främst motiverats 

med borgenärsskyddet. Trots det väljer man nu alltså på vissa håll att avskaffa det. Den 

                                                 
1
 Prop. 2009/10:61 s. 7 f. 
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här framställningen syftar först till att ta reda på om ett minimumkapitalkrav de facto 

uppfyller ett skydd och följaktligen ger den kontinentaleuropeiska och den nordiska in-

ställningen rätt framför den anglosaxiska. Intressant är det även att utreda motivet till 

den EU-rättsliga reformen, huruvida den inspirerats av anglosaxisk rätt, samt utreda det 

svenska motivet till att bortse från den utvecklingen som är för handen. Genom den här 

utredningen är förhoppningen att det ska framstå som uppenbart huruvida aktiekapitalet 

faktiskt tillgodoser ett skydd, eller alternativet att det främst utgör ett hinder för entre-

prenörskap. 

 

 

1.3    Metod och material 

I denna uppsats jämförs olika nationella rättssystem. Det svenska som nyligen valt att 

sänka sitt kapitalkrav för privata AB, det tyska som nyligen valt att avskaffa kravet, och  

den brittiska och den amerikanska rätten som tillhör den anglosaxiska rättsordningen, 

där ett kapitalkrav inte existerar. Den komparativa metoden företas i syfte att utpeka 

skillnader i rättsordningarna. En komparativ studie framställs även mellan tidigare lag-

reglering och nuvarande för att kunna utläsa motiven till lagändringarna. Därefter före-

tas en beskrivning av utredningen till den införda lagen i svensk rätt för att utröna moti-

vet till reformen, och beslutet man har tagit att behålla kapitalkravet. Framställningen är 

en argumenterande uppsats gällande huruvida ett kapitalkrav verkligen fyller en funk-

tion, och följaktligen om det bör avskaffas eller behållas.  

De rättskällor som främst tillämpas är gällande lagtext samt upphävd, och förarbeten för 

att utreda vilka motiv och argument lagstiftarna haft i sina beslut att justera aktiekapita-

let. Doktrin och artiklar har i stor omfattning använts i denna framställning. Det mate-

rialet får tillmätas högt rättskällevärde då författarna är sakkunniga på området. I det 

komparativa arbetet mellan det europeiska och det amerikanska synsättet beaktas 

MBCA, en amerikansk modellakt som orsakat den reform som ägt rum i USA. Även 

EU-rättsliga rättskällor, främst rättsfall från EGD beaktas då Sverige och medlemsstater 

där fokus lagts är skyldiga att efterfölja deras rättsverkan. Doktrin har använts som ett 

verktyg och hjälpmedel till utredningen av lagstiftarnas motiv och avsikt med lagänd-

ringarna.  
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1.4    Avgränsning 

Utredningen har valts att avse aktiekapitalet i endast privata aktiebolag, och inte publi-

ka. Vid benämningen av aktiebolag i denna uppsats åsyftas alltså ett privat AB, om ing-

et annat föreskrivs. Aktiekapitalet i privata AB är för närvarande föremål för en het dis-

kussion i hela Europa, medan lite har hänt gällande aktiekapitalet för publika AB efter 

det andra bolagsdirektivet; därav har det valts att avgränsas bort. I framställningen 

kommer enbart svensk, brittisk, och tysk rättsordning utredas då de alla symboliserar 

olika bolagsrättsliga tillstånd inom EU, som i jämförelse med amerikansk ska ge upp-

hov till ett resultat av denna utredning. När diskussion förs om anglosaxisk rätt avses 

amerikansk och brittisk rätt, då de är idealiska för rättssystemet. I den här framställning-

en utelämnas diskussionen kring administrativa bördor av olika slag som påförs företa-

gare, då författaren är av åsikten att de inte går att komma ifrån. De uppstår i båda le-

den, om än i något varierande storlekar, och därmed utesluter argumenten varandra. När 

det i uppsatsen talas om EU-rättsliga aspekter av aktiekapitalet innefattas inte den brit-

tiska aspekten. Brittiskt synsätt på aktiekapital skiljer sig från övrigt europeiskt synsätt 

och kommer därför att uteslutas ur den EU-rättsliga definitionen.  

 

1.5 Disposition 

Inledningsvis beskrivs aktiekapitalet i generella ordalag. Därefter kommer de utvalda 

rättsordningarnas aktiekapitalbestämmelser, historiska och aktuella att beskrivas. Det ef-

terföljs av aktiekapitalets reella funktion samt en beskrivning av utredningen till den 

svenska lagändringen. Avslutningsvis kommer informationen i framställningen sam-

manställas i en analys och en slutsats där författarens egna konklusioner och tankar pre-

senteras. En sammanfattning av uppsatsen avrundar arbetet. 
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2      Allmänt om aktiekapital 

2.1 Behovet av ett borgenärsskydd 

Borgenärerna delas oftast in i två olika kategorier, de frivilliga och de ofrivilliga borge-

närerna. Annan terminologi kan även användas, såsom anpassande och icke-anpassande 

borgenärer, men jag kommer i den här framställning använda mig utav den förstnämnda 

definitionen. 

Frivilliga borgenärer är sådana vars relation till bolaget härrör ur ett kontraktförhållan-

de. Exempel på frivilliga borgenärer är banker, kreditinstitut och leverantörer. Den här 

typen av borgenär ser ofta till att skapa sig själv ett skydd; banker och kreditinstitut ge-

nom borgen, pant eller annan form av personlig säkerhet, medan leverantörer reglerar 

kredittiden eller uppställer ett återtagandeförbehåll. Annorlunda är det för de ofrivilliga 

borgenärerna. Ofrivilliga borgenärer är de vars fordran uppstår på utomobligatorisk 

grund, t.ex. staten, landsting, kommuner; då beträffande skatter och avgifter. Aktiekapi-

talet och kapitalskyddsreglerna överlag ska i egenskap av ett borgenärsskydd främst 

skydda dessa borgenärer då de är oförmögna att skydda sig själva genom annan säker-

het. Dock är professor Jan Andersson av åsikten att så inte är fallet, då staten i egenskap 

av lagstiftare faktiskt skyddar sig själv, vilket även gäller landsting och kommuner som 

innehar ett särskilt inflytande över lagstiftningsarbetet.
2
  

 

2.2 Bolagets egna kapital 

I ett aktiebolag finns två kategorier av kapital, dels det egna kapitalet, dels det främ-

mande. Det egna kapitalet delas in i bundet och fritt eget kapital. En uppdelning av detta 

slag företas även den i syfte att bereda skydd åt borgenärerna. Fritt eget kapital utgörs 

av fria fonder, balanserad vinst eller förlust, samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. 

                                                 
2
 Andersson, J, Kapitalskyddet i aktiebolag, 5 uppl, 2005, s. 21. 
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Inom kategorin för bundet eget kapital återfinns aktiekapital, överkursfond, uppskriv-

ningsfond och reservfond, vilket följer av 5 kap. 14 § ÅRL.
3
  

 

2.3 Kapitalskyddet 

För aktiebolag är syftet i regel att bereda vinst åt aktieägarna, vilket framgår av 3:3  

ABL. Dock finns vissa förbehåll för ägarna i fråga om disponeringen av bolagsförmö-

genheten som uppställs, med ambitionen att skydda borgenärerna. De benämns kapital-

skyddsreglerna. Kapitalskyddsreglerna kretsar kring bestämmelserna om aktiekapitalet 

och utgörs av tre grundpelare: en tillskottsplikt vid bolagsbildningen, ett förbehåll avse-

ende disponering av senare tillkommet kapital, samt slutligen reglerna om tvångslikvi-

dation.
4
 Genom regler avseende bl.a. aktiekapitalets storlek, inbetalning och disponering 

syftar man till att försäkra borgenärerna om att en tillräckligt stor bolagsförmögenhet 

finns för att kunna motsvara borgenärernas anspråk.
5
 I 2 kap. 5 och 23 §§ stadgas att 

hela aktiekapitalet ska vara inbetalt innan bolaget tillåts registreras.
6
 Vid denna tidpunkt 

ska minst 50 000 kr ha betalats in enligt den nya lydelsen i 1:5.
7
 En annan kapital-

skyddsregel är den som formuleras i 25 kap. 13-20 §§ som gäller tvångslikvidation. De 

reglerna blir först aktuella när aktiekapitalet förbrukats till hälften. 

 

2.3.1 Aktiekapitalkravet 

Efter att aktieägarna på stiftelseurkunden tecknat aktier realiseras aktiekapitalkravet. In-

betalningen får inte understiga aktiernas kvotvärde, vilket är aktiens andel i aktiekapita-

let. Om man väljer att erlägga det lägsta möjliga aktiekapital som i dagsläget är 50 000 

kr, och tecknar 1000 aktier så kommer aktiens kvotvärde att vara 50 kr per aktie. Det 

sagda stadgas i 2:15 ABL. Hela beloppet ska som sagt vara inbetalt innan bolaget kan 

registreras, och då till ett värde av minst 50 000 kr. Betalning av aktiekapital sker i kon-

                                                 
3
 Bergström, C & Samuelsson, P, Aktiebolagets grundproblem, Göteborg, 2001, 2:a uppl, s. 200. 

4
 Prop. 2009/10:61 s. 18. 

5
 Andersson, J, Kapitalskyddet i aktiebolag, 5 uppl, 2005, s. 9. 

6
 Förslaget att tillåta en successiv inbetalning av aktiekapitalet fick inget genomslag. Se prop. 2009/10:61 

s. 13. 

7
 SFS 2010:89. 
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tant form eller i apportegendom, vilket följer av 2 kap. 5 och 6 §§. Det sistnämnda krä-

ver dock att det finns en bestämmelse härom i stiftelseurkunden.  

2.3.2 Disponering av bolagsförmögenheten 

Borgenärer behöver ett skydd, vilket ABL avser ge dem. För att garantera borgenärerna 

om att förmögenhetsmassan i bolaget är tillräckligt stor och således ger täckning till 

borgenärernas anspråk, har man utfärdat regler som begränsar bolagets rätt att disponera 

över tillgångarna. Det som finns kvar i eget kapital efter obligatoriska avsättningar till 

diverse fonder står aktieägarna fritt att dela ut.
8
  Bestämmelsen finns i 17:3 och innehål-

ler beloppsspärren och försiktighetsprincipen. Lagens 1 st. ger uttryck för den begräns-

ning aktieägarna ställs inför då de ska förfoga över bolagets bundna egna kapital. Det 

bundna egna kapitalet får aldrig uppvisa ett negativt värde efter en värdeöverföring, då 

anses den vara olovlig. Vid legalitetsprövningen av värdeöverföringen används den se-

nast utförda balansräkningen som underlag.
9
  Lagens 2 st. reglerar den s.k. försiktig-

hetsprincipen och förmår aktieägarna till ett visst mått av aktsamhet, eller försiktighet 

när värdeöverföringar ska företas.  

2.3.3 Tvångslikvidation 

Tvångslikvidation beslutas av antingen Bolagsverket eller av allmän domstol vilket föl-

jer av 25:10. När kapitalbrist råder i ett AB som innebär att aktiekapitalet riskerar att 

understiga hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen enligt 25:13 upprätta 

en kontrollbalansräkning som ska granskas av bolagets revisor. Om det visar sig att det 

understiger hälften ska styrelsen kalla till bolagstämma, och där får man avgöra om bo-

laget ska försättas i likvidation, som då blir en frivillig sådan. Om inte ett beslut tas att 

försätta bolaget i likvidation, eller om det i den första kontrollbalansräkningen inte utvi-

sas att aktiekapitalet understiger den kritiska gränsen, ska bolagstämman inom åtta må-

nader på nytt pröva frågan huruvida bolaget ska likvideras. Revisorn ska där göra ett 

yttrande över den andra kontrollbalansräkningen som då ska ha upprättats och granskats 

av denne. Om något av dessa krav inte uppfylls, eller aktiekapitalet vid denna tidpunkt 

inte uppgår till det registrerade beloppet kommer bolaget efter ansökan av styrelsen, VD 

eller aktieägare att försättas i likvidation av allmän domstol. Detta framgår av 25 kap. 

                                                 
8
 Bergström, C & Samuelsson, P, Aktiebolagets grundproblem, Göteborg, 2001, 2:a uppl, s. 200. 

9
 Andersson, J, Kapitalskyddet i aktiebolag, 5 uppl, 2005, s. 66 ff. 
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13-17 §§. Styrelsens ledamöter och även aktieägare kan även bli solidariskt ansvariga 

personligen för de förpliktelser som inte infriats under tiden man undanlåtit att fullfölja 

något av ovanstående. Det stadgas i 25:18-19. 

 

3      Kapitalkravet inom EU 

3.1  Kapitalkravets fortsatta existens  

Kapitalskyddsreglerna och aktiekapitalreglerna inom EU har varit föremål för diskus-

sion och utsatts för en del förändringar de senaste åren.
10

 I länder som Danmark och 

Finland har kapitalkravet reducerats, medan man i Frankrike helt och hållet har avskaf-

fat det, vilket även verkar vara kapitalkravets framtid i Nederländerna.
11

 Det kontinen-

taleuropeiska och den nordiska rättstraditionen behandlar aktiekapitalkravet som en ga-

ranti för borgenärerna medan den anglosaxiska motsatsvis inte anser att ett borgenärs-

skydd uppkommer därigenom. Där är det i stället upp till borgenärerna och bolagen att 

avtalsvis få till stånd ett sådant skydd genom bestämmelser avseende t.ex. kreditgiv-

ning.
12

 Det s.k. andra bolagsdirektivet där borgenärsskydd diskuteras avser främst 

publika aktiebolag och kräver ett aktiekapital för publika aktiebolag på 25 000 EUR.
13

 

Men enligt svensk uppfattning kan det som föreskrivs vara av principiellt intresse även 

för privata aktiebolag.
14

  

Trots en tidigare uppmuntran från EU:s håll i fråga om kapitalkravet p.g.a. funktionen 

som borgenärsskydd ser vi ut att gå mot andra tider. Den etableringsfrihet som efter-

strävas av EU och som återfinns i artikel 48 i EG-fördraget har på egen hand orsakat fle-

ra rättsordningar att se över sina kapitalskyddsregler överlag, däribland också mini-

mumkapitalkravet. Etableringsfrihetens begränsning har flera gånger beprövats i EGD 

                                                 
10

 Se studien som presenterades i februari 2008. KPMG Feasibility study on an alternative to the capital 

maintenance regime established by the Second Company Law Directive 77/91/EEC of 13 December 

1976 and an examination of the impact on profit distribution of the new EU-accounting regime, Con-

tract ETD/2006/IM/F2/71. 

11
 SOU 2008:49, se avsnitt 4 avseende utländska rättsordningar. 

12
 SOU 2008:49 s. 66. 

13
 Art. 6 i direktiv 77/91/EEC, det andra bolagsdirektivet. 

14
 Prop. 2009/10:61, s. 19. 



 

 
9 

och gett upphov till en riklig praxis på området.
15

 I den här framställningen kommer om 

inte det mest vitala, så ett av dem på den bolagsrättsliga fronten tas upp.   

 

3.2 Centros 

I Centros Limited mot Ehrvervs –og Selskabsstyrelsen var det ett danskt par, som i syfte 

att komma runt bolagsrättsliga bestämmelser i dansk lag etablerade ett Ltd i Storbritan-

nien då man ansåg att dess bolagsrättsliga lagstiftning var mer fördelaktig. På så sätt 

undvek man det dåvarande danska kapitalkravet på 200 000 DKR och åtnjöt i stället 

brittisk lag som inte kräver något aktiekapital alls. Det danska paret önskade därefter att 

upprätta en filial i hemlandet Danmark.
16

  

Det danska paret nekades tillstånd att inleda filialverksamhet av Ehrvervs –og Sels-

kabsstyrelsen med motiveringen att filialen skulle utgöra huvuddriftstället där all den 

verkliga verksamheten skulle skötas, etableringen i Storbritannien var inget annat än en 

skenetablering för att undvika det danska kapitalkravet.
17

 Målet upptogs i EGD som ak-

tualiserade att Centros genom sitt förfarande försökte undvika dansk lagstiftning, men 

att det i sin tur inte behöver betyda att ett bolag ska nekas tillstånd till filialverksamhet i 

annan medlemsstat än den där man har sitt registrerade säte. Vidare anförde EGD att en 

noggrann övervägning måste ske då ett avgörande innebär praxisbildning som kan för-

hindra den etableringsfrihet som eftersträvas i gemenskapen.
18

 EGD kom fram till att 

Ehrvervs –og Selskabsstyrelsens förfarande utgjorde hinder mot den bolagsrättsliga eta-

bleringsfriheten gemenskapen verkar för.
19

  

   

                                                 
15

 Se t.ex. mål C-208/00 Überseering BV mot Nordic Construction Company Baumanagement GmbH 

(NCC) REG 2002, mål C-167/01 Kamer van Koophandel en Febrieken voor Amsterdam mot Inspire 

Art Ltd REG 2003. 

16
 Mål C-212/97 Centros Limited mot Ehrvervs –og Selskabsstyrelsen REG 1999, s. I-01459. 

17
 Mål C-212/97 Centros Limited mot Ehrvervs –og Selskabsstyrelsen REG 1999, s. I-01459, st. 7. 

18
 Mål C-212/97 Centros Limited mot Ehrvervs –og Selskabsstyrelsen REG 1999, s. I-01459, st. 38. 

19
 Mål C-212/97 Centros Limited mot Ehrvervs –og Selskabsstyrelsen REG 1999, s. I-01459, st. 39. 
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3.2.1 Centros betydelse för utvecklingen inom EU 

Att bolag väljer att registreras i länder med mer fördelaktiga rättsordningar och samti-

digt upprättar en filial i hemstaten där den huvudsakliga verksamheten företas kan inte 

förbjudas om man ska ha en fungerande etableringsfrihet i gemenskapen. Inte ens om 

det görs i syfte att åtnjuta fördelaktiga regler i annan medlemsstat genom skenetablering 

kan det förhindras av medlemsstaterna, eftersom det utgör ett hinder för etableringsfri-

heten.  

Fallets utkomst får inte anses bidra till aktiekapitalkravets fortlevnad. Man har skapat en 

möjlighet för bolag att förvalta hela verksamheten i en medlemsstat genom en filial, och 

ändå nyttja bolagsrättsliga regler enligt en annan medlesstats lagstiftning. Alla europe-

iska bolag har följaktligen en möjlighet att undvika aktiekapitalkravet.  

3.2.2 SPE-bolag 

Som tidigare nämnts (se 7.2) har det här blivit märkbart i Tyskland där flera privata ak-

tiebolag valt att registrera sig i Storbritannien. En sådan situation är allt annat än håll-

bar, vilket har uppmärksammats av EU-kommissionen som den 25 juni 2008 presente-

rade ett förslag på ett privat europabolag.
20

 

SPE-bolagets syfte är att underlätta små och medelstora företags etablering och verk-

samhet på den inre marknaden och på så sätt stärka deras konkurrenskraft. Vidare syftar 

bolagsformen till att minska kostnader som uppkommer i samband  med att medlems-

staternas lagregler skiljer sig från varandra, och göra bolagsrätten mer flexibel.
21

 Ett av 

sätten kommissionen anser förenkla tillvaron för privata aktiebolag är genom att sätta 

minimumkapitalgränsen till 1 EUR i SPE-bolag.
22

 

 

 

 

 

                                                 
20

 KOM (2008) 396 slutlig. 

21
 KOM (2008) 396 slutlig, s. 2. 

22
 KOM (2008) 396 slutlig. s. 7. 
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4      Kapitalkravet i de olika rättsordningarna 

4.1      Sverige 

4.1.1 Historia 

Den första svenska aktiebolagslagen tillkom 1848. 1848 års aktiebolagsförordning var 

influerad av fransk lagstiftning och efterföljde koncessionssystemet. Det innebar att ak-

tiebolag som bolagsform endast kunde ges rättspersonlighet genom ett statligt beslut.
23

 

År 1895 övergick man till normativsystemet som gav rättslig status genom registrering i 

ett centralt register. Inspiration till 1895 års aktiebolagslag fann man inte i fransk, utan i 

tysk rätt. Aktiekapitalet infördes genom 1895 års reform som krav i lag på kontant be-

talning eller genom apport i form av gods.
24

 Aktiekapitalkravet som tidigare låg på 5 

000 kr har allt jämnt behållits fram till år 1975, då ett nordiskt samarbete gav upphov till 

en ny ABL. Den nya ABL innebar en markant höjning av aktiekapitalet från 5 000 till 

50 000 kr, man påstod att en bolagsform som uteslöt personligt betalningsansvar borde 

medföra en högre kapitalinsats från aktieägarnas sida för att externa investerare ska del-

ges ett skydd.
25

 Man anförde även att penningvärdet var ett helt annat än det från 1895 

då det förevarande aktiekapitalet först fastställdes, samt att bolagsformen p.g.a. det låga 

kapitalkravet utnyttjats för att åtnjuta skattemässiga fördelar.
26

 Åter igen hämtade man 

inspiration från den tyska rätten. Bestämmelsen i 1 kap. 1 § 1 st. ABL (1975:1385) löd: 

”I aktiebolag svarar delägarna ej personligen för bolagets förpliktelser. Aktiebolaget 

skall ha ett aktiekapital, som skall uppgå till minst femtiotusen kronor. Är aktiekapitalet 

fördelat på flera aktier, skall dessa lyda på lika belopp.” 

Bestämmelsen behölls fram till år 1995 då en omarbetning av aktiebolagsformen före-

togs i syfte att anpassa sig till EG-rätten. AB delades in i privata och publika aktiebolag 

och ABL gavs en ny utformning. I 1:2 ABL stadgades: 

                                                 
23

 Bergström & Samuelsson, A.a. s. 45 f.  

24
 Bergström & Samuelsson, A.a. s. 48. 

25
 Prop. 1973:73 s. 54. 

26
 Prop. 2009/10:61 s. 88. 
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”Aktiebolag är privat och publikt aktiebolag. Denna lag gäller samtliga aktiebolag, om 

inte annat föreskrivs.” 

För ett publikt aktiebolag krävdes ett aktiekapital om 500 000 kr, medan kravet för ett 

privat nu låg på 100 000, vilket följde av 1 kap. 3 § ABL: 

”Aktiebolag skall ha ett aktiekapital som uppgår till minst 100 000 kr i privata aktiebo-

lag och minst 500 000 kr i publika aktiebolag. Om aktiekapitalet är fördelat på flera ak-

tier, skall dessa lyda på lika belopp.” 

Anpassningen till EG-rätten och utvecklingen inom EU frammanade en aktiebolagsform 

lämpad för mindre bolag utan avsikter att bli föremål för allmän handel. Sammanfatt-

ningsvis skapades en aktiebolagsform med ett lägre aktiekapitalkrav, där aktier inte var 

fritt överlåtbara och möjligheten till delägarskap var begränsad.
27

 Det följde av 1 kap. 4 

§ 4 st. ABL. I bestämmelsens 1 och 2 st. regleras ett förbud mot att annonsera och för-

söka sprida aktierna. Bestämmelsen gällande aktiekapital har stått intakt fram till och 

med den 1 april 2010 trots ständiga omarbetningar i ABL som numera heter aktiebo-

lagslagen (2005:551). 

4.1.2 Kapitalkravet idag 

Den 10 april 2010 uppdaterades alltså 1 kap. 5 § ABL. Det minsta aktiekapitalkravet på 

100 000 kr för privata aktiebolag som lagen tidigare uttryckte halverades, innebärande 

ett krav på endast 50 000 kr.
28

 Kapitalbeloppet för publika aktiebolag på 500 000 för-

blev oförändrat.  

4.1.2.1 Syftet  

Ändringens huvudsakliga syfte var att göra bolagsformen mer tillgänglig för företaga-

re.
29

 För att åstadkomma ekonomisk tillväxt måste man underlätta för företag att bedriva 

sin verksamhet, samt att nyetablera sig på en marknad. En minskning av aktiekapitalet 

anser man vara en sådan underlättande åtgärd, då bildningen av nya företag bidrar till en 

ökad konkurrens vilket i sin tur bidrar till utvecklingen av befintliga företag. Det kapi-

talkrav som uppställs vid denna sortens bolagsbildning kan utgöra ett hinder för när-

                                                 
27

 Prop. 1993/94:196 s. 73. 

28
 Prop. 2009/10:61 s. 4. 

29
 A.prop.  s. 19. 
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ingsverksamhet. Inget empiriskt stöd för att en sänkning av aktiekapitalgränsen skulle 

leda till ett ökat företagande finns, dock är förväntningen att fler företagare väljer att ut-

nyttja aktiebolagsformen framför andra bolagsformer där ett kapitalkrav inte finns.
30

  

4.1.2.2 Borgenärsskyddet 

I centrum för diskussionen kring aktiekapitalet står borgenärsskyddet, då aktiekapitalets 

huvudsakliga funktion är att delge borgenärerna ett visst skydd. Ett sådant skydd anses 

kompensera avsaknaden av personligt ansvar som inte ankommer bolagets ägare. Ak-

tiekapitalet tillförsäkrar en viss marginal i bokföringen.  

En marginal på 50 000 kr (jmf med 100 000) utgör emellertid oftast ett otillräckligt 

skydd för borgenärer. Med stor sannolikhet är snarare kassaflöde och likviditet det bor-

genärer tar hänsyn till när de förser ett bolag med kapital. Faktumet att aktiekapitalet ut-

gör ett lagstadgat skydd snarare än ett praktiskt skydd bekräftas genom att många bor-

genärer kräver säkerheter i form av pant eller dylikt i utbyte mot sin fordran.
31

      

 

4.2   Tyskland 

4.2.1 Historia 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) heter den tyska motsvarigheten till 

svenska privata aktiebolag, och har sitt ursprung i det första tyska bolagsdirektivet från 

1892.
32

 Länge krävdes ett minsta kapital om 25 000 EUR vilket var mer än vad som 

krävdes i de flesta europeiska länder. Den europeiska trenden mot sänkt aktiekapital 

som tog fart och då särskilt den förevarande situationen i Storbritannien orsakade höjda 

röster i Tyskland. Tyska näringsidkare hävdade att det var orättvist att regleringen i 

Tyskland var mer restriktiv, då det i andra länder var betydligt enklare att exempelvis 

forma och avverka ett aktiebolag.
33

 Av den anledningen valde många tyska GmbH att 

försätta verksamheten i Storbritannien där en av alla mer fördelaktiga regler var att inga 

                                                 
30

 A.prop. s. 9. 

31
 A.prop. s. 10. 

32
 Geset betreffend die Gesellscheften mit beschränkter Haftung (GmbHG). 

33
 Noack, U & Beurskens, M, Modernising the german GmbH – Mere Window Dressing or Fundamental 

Redesign?, European Business Organization Law Review 9: 97-124 2008, s. 108 ff. 
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krav ställdes på ett aktiekapital; gränsen låg ( läs ligger) på 1 GBP.
34

 Utfall i EGD
35

 

hindrade den tyska staten från att förhindra flyende GmbH varför man inte såg något 

annat alternativ än att justera de då gällande reglerna, och därmed kvarhålla inhemska 

bolag genom att göra bolagsformen internationellt konkurrenskraftig.
36

  

Ett reformarbete i Tyskland inleddes som skulle underlätta tillvaron för redan etablerade 

GmbH, samt framtida, och ge kreditgivare ett starkare skydd. Man propagerade för att 

justera initialkapitalkravet, men endast i form av en sänkning då man kvarhöll vid sin 

tidigare ståndpunkt att ett nödvändigt skydd uppställs för borgenärerna i form av ett 

krav då man inte kan hålla någon personligt ansvarig vid eventuella oegentligheter. Vi-

dare ansåg man att ett krav på kapital fungerar som ett incitament för investerare då det 

ger intryck av en seriös verksamhet, och dessutom kompenserar faktumet att ägarna 

undgår personligt ansvar.
37

 Den tyska statens ställningstagande avseende kapitalkravet 

överensstämde med den av EU.
38

 Förslaget var att man skulle sänka beloppet från 

25 000 till 10 000 EUR. Ytterligare förslag på reform var införandet av en ny bolags-

form, ett s.k. Unternehmergesellschaft (UG). Ett UG skulle vara ett alternativ för mindre 

bolag där ett större kapitalbehov inte är nödvändigt, exempelvis inom tjänstesektorn. 

För ett UG skulle startkapitalet inte överstiga 1 EUR.
39

  

4.2.2 Kapitalkravet idag 

Det reformarbete som företogs i Tyskland; MoMiG är översatt till svenska en förkort-

ning av ”Moderniseringen av privata aktiebolag och bekämpningen av missbruket.”
40

 

Reformarbetet antogs den 23 maj 2007 och ett av förslagen var ett sänkt kapitalkrav för 

                                                 
34

 Schmidt, J, The New Unternehmergesellschaft ( Entrepreneurial Company) and the Limited – A Com-

parison, German Law Review, Vol 09 No 09 2008, s. 1094, se not 3. 

35
 Se mål C-212/97 Centros Limited mot Ehrvervs –og Selskabsstyrelsen REG 1999 och mål C-167/01 

Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam mot Inspire Art Ltd REG 2003. 

36
 Leyens, C. P, German Company Law: Recent Developments and Future Challenges, German Law Re-

view, Vol 06 No 10 2005, s. 1410.   

37
 Noack, U & Beurskens, M, Modernising the german GmbH – Mere Window Dressing or Fundamental 

Redesign?, European Business Organization Law Review 9: 97-124 2008, s. 109 f. 

38
 T6-0023/2007, 1 februari 2007. 

39
 Se Schmidt, J, The New Unternehmergesellschaft ( Entrepreneurial Company) and the Limited – A 

Comparison, German Law Review, Vol 09 No 09 2008 med hänvisning till Gesetz zu Modernisierung 

des GMBH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen – MoMiG. 

40
 Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen. 
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GmbH från 25 000 till 10 000 EUR.
41

 Utöver det förslaget presenterades ett förslag om 

att ta fram en ny reviderad GmbH som komplement till den befintliga; ett Unternehmer-

gesellschaft (UG). UG är en aktiebolagsform av privat karaktär som riktar sig till entre-

prenörer och mindre bolag. Kapitalkravet för UG har bestämts till endast 1 EUR. UG 

som bolag är ingen ny bolagsform, utan ett mindre format av ett GmbH varför det av 

många kallas för ett ”mini-GmbH”. Tanken med ett UG är att det så småningom ska bli 

ett fullfjädrat GmbH och man har av den anledningen utformat bestämmelserna för UG 

näst intill identiskt med de för GmbH. För att externa ska förstå att det är ett UG och 

inte ett ”vanligt” GmbH har en regel uppställts som innebär att ”UG” måste finnas med 

i företagsnamnet.
42

 Tillkomsten av UG som bolagsform är Tysklands ultimata ansträng-

ning att få till stånd ett internationellt konkurrenskraftigt aktiebolag,
43

 och återfinns i § 

5a i GmbHG. Syftet med den tyska reformen var att få till en attraktiv bolagsform då en 

stor del av dem som valt att tillämpa aktiebolagsformen valt att göra det i Storbritanni-

en, man önskade därmed se till att behålla bolagen. MoMiG trädde i kraft den 1 novem-

ber 2008.
44

  

 

4.3      Storbritannien 

4.3.1 Historia 

En bolagsform som idag skulle anses vara dagens motsvarighet till ett AB tillkom 1855 

med the Limited Liability Act. Rättsakten innehöll ett krav på 20 000 GBP i aktiekapi-

tal. Dock var inte friheten från personligt ansvar fullständig, varför man med 1862 års 

CA gjorde vissa ändringar. Redan innan 1862 års CA hade man befriat bolagen från ka-

pitalkravet genom 1856 Joint Stock Companies Act. Anledningen till avskaffandet var 

                                                 
41

 

http://www.bmj.bund.de/enid/81965c4f1b03a10294c8f5beae3bf42a,5cecef6e6575657375636865092d0

931/Partnership-Company-Law/The_reform_of_private_limited_companies_1ee.html, den 30 april 

2010. 

42
 Schmidt, J, The New Unternehmergesellschaft ( Entrepreneurial Company) and the Limited – A Com-

parison, German Law Review, Vol 09 No 09 2008, s. 1095. 

43
 Schmidt, J, The New Unternehmergesellschaft ( Entrepreneurial Company) and the Limited – A Com-

parison, German Law Review, Vol 09 No 09 2008, under introduktion. 

44
 

http://www.bmj.bund.de/enid/81965c4f1b03a10294c8f5beae3bf42a,5cecef6e6575657375636865092d0

931/Partnership-Company-Law/The_reform_of_private_limited_companies_1ee.html, den 30 april 

2010. 

http://www.bmj.bund.de/enid/81965c4f1b03a10294c8f5beae3bf42a,5cecef6e6575657375636865092d0931/Partnership-Company-Law/The_reform_of_private_limited_companies_1ee.html
http://www.bmj.bund.de/enid/81965c4f1b03a10294c8f5beae3bf42a,5cecef6e6575657375636865092d0931/Partnership-Company-Law/The_reform_of_private_limited_companies_1ee.html
http://www.bmj.bund.de/enid/81965c4f1b03a10294c8f5beae3bf42a,5cecef6e6575657375636865092d0931/Partnership-Company-Law/The_reform_of_private_limited_companies_1ee.html
http://www.bmj.bund.de/enid/81965c4f1b03a10294c8f5beae3bf42a,5cecef6e6575657375636865092d0931/Partnership-Company-Law/The_reform_of_private_limited_companies_1ee.html
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att kapitalkravet ansågs vara ett onödigt skydd, som enbart gynnade stora, förmögna fö-

retag.
45

  

Först 1907 tillkom den privata aktiebolagsformen, med ett krav på två ägare. 1992 im-

plementerades det tolfte bolagsdirektivet i Storbritannien som tillät privata enmansak-

tiebolag vilket fick bolagsformen att växa i popularitet. Fram till och med 1980 krävdes 

en särskild registrering av den privata bolagsformen, men i och med 1980 års CA förut-

sattes alla tillkomna bolag vara av privat karaktär, och särskild registrering krävdes i 

stället för publika bolag. Den privata bolagsformen (Ltd) och den publika (Plc) har 

inom den brittiska bolagsrätten behandlats entydigt, vilket tidigare gestaltats genom 

bl.a. ett frånvarande kapitalkrav för både Ltd och Plc. Man ansåg helt enkelt att ett initi-

alt kapitalkrav inte försåg bolagsrätten med en betydande funktion. Normalt sett inom 

europeisk rätt särskiljs privata och publika AB åt.
46

 I och med ett EU-direktiv
47

 tvinga-

des man för att vara förenlig med EU-regler införa ett aktiekapitalkrav för publika ak-

tiebolag, som i och med 1980 års CA bestämdes till 50 000 GBP. För Ltd:s uppställdes 

däremot inget krav på aktiekapital i och med 1985 års CA, som allt jämnt varit gällande, 

fram till och med den 1 oktober 2009.
48

          

4.3.2 Kapitalkravet idag 

Den 1 oktober 2009 började 2006 års CA gälla. En av rättsaktens avsikter var att under-

lätta bildandet och förvaltningen av Ltd:s. För aktiekapitalet innebar 2006 års CA ingen 

förändring, minimumkapitalgränsen förblev 1 GPB. Då europeiska länder först på sena-

re dagar valt att avskaffa sitt aktiekapital har Storbritannien hela tiden varit det europe-

iska undantaget.  

Companies Act anger två sorters aktiekapital: share capital respektive issued share capi-

tal. I svensk bolagsrätt känns den här distinktionen igen som möjligheten att sänka eller 

öka aktiekapitalet utan en förändring i bolagsordningen genom angivelse av minimi- 

och maximikapital. Ett Ltd får alltså ha ett issued share capital på 1 GPB.
49

 Det är upp 

                                                 
45

 Fritz, E, An Analysis and Critique of the EU’s Minimum Capitalisation Requirement, Charles Sturt 

University, 2007, s. 3 f. 

46
 French, D, Mayson, S, Ryan, C, Company Law, 2009, 26

th
 edition, s. 59 ff. 

47
 Art. 6 i det andra bolagsdirektivet, med ett lägsta kapitalkrav på 25 000 EUR. 

48
 Pennington, R. R, Pennington’s Company Law, 8th edition, 2006, s. 23. 

49
 SOU 2008:49 s. 72. 
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till aktieägarna att avgöra storleken på aktiekapitalet. I Storbritannien olikt bl.a. Sverige 

och Tyskland finns även en möjlighet till att låta aktiekapitalet för Ltd:s uppgå i tjäns-

ter.
50

 En möjlighet till succesiv inbetalning av aktiekapitalet är också den möjlig, vilket 

inte är fallet i varken tysk,
51

 eller svensk bolagsrätt.
52

  

 

4.4      USA 

4.4.1 Historia 

När det kommer till amerikansk lagstiftning är den utformad på så sätt att den aktiebo-

lagsrättsliga lagstiftning sker på delstatsnivå undantaget somliga regler av börsrättslig 

karaktär.
53

 I den här framställningen diskuteras den amerikanska lagstiftningen i ett ge-

nerellt hänseende, med MBCA som utgångspunkt. 

Lagstiftning på aktiebolagsrätten sträcker sig ända tillbaks till början på 1800-talet i 

USA. År 1950 utformades Model Business Corporation Act som var ett samarbete mel-

lan Committee on Corporate Laws och American Bar Association. MBCA är ett mo-

delldokument för bolag med begränsat ansvar. Som modelllagstiftning utgör inte 

MBCA något tvång för delstaterna att efterfölja, syftet med MBCA var och är än idag 

att eliminera de skillnader som uppstår p.g.a. att lagstiftning sker på delstatsnivå snarare 

än nationell nivå.
54

 Trots att det är frivilligt tillämpar närmare 33 delstater MBCA 

idag.
55

  

MBCA har flera gånger reviderats, av störst betydelse för ämnet i denna uppsats är de 

förändringar som företogs 1969. I 1950 och 1960 års versioner av MBCA uppställdes 

                                                 
50

 Section 585 CA 2006 e contrario, se även Schmidt, J, The New Unternehmergesellschaft ( Entrepre-

neurial Company) and the Limited – A Comparison, German Law Review, Vol 09 No 09 2008, s. 1097 

f. 

51
 Section 586 CA 2006, se även Schmidt, J, The New Unternehmergesellschaft ( Entrepreneurial Com-

pany) and the Limited – A Comparison, German Law Review, Vol 09 No 09 2008, s. 1097 f. 

52
 2:23 ABL, men se även förslaget om rätten till successiv inbetalning av aktiekapitalet i prop. 

2009/10:61 s. 13 f. 

53
 Andersson, J, Om vinstutdelning från aktiebolag, 1995, s. 108. 

54
 Hamilton, W. R, Corporations including Partnerships and Limited Liability Companies, 6

th
 edition, 

1998, s. 182 ff. 

55
 Gertten, von, J, Magisteruppsats, Ansvarsbrotts relation till borgenärsskyddsregler, 2009, s. 11.  
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ett krav på aktiekapital; den dåvarande inställningen till aktiekapitalet var liksom den 

inom Kontinentaleuropa och Norden att det tillkom ett borgenärsskydd med ett kapital-

krav. Men i och med 1969 års reform valde man att avskaffa kapitalkravet; man hävda-

de att ett sådant krav inte fyllde något egentligt syfte, samt att det påstådda borgenärs-

skyddet inte var annat än ett illusoriskt skydd.
56

 Det blev därmed upp till aktieägarna att 

avgöra storleken på aktiekapitalet efter egna behov. I 2002 års utgåva av MBCA hade 

enbart fyra delstater kvar ett kapitalkrav, kvarlevorna av det forna kapitalkravet översti-

ger dock inte obetydliga 1000 USD.
57

  

4.4.2 Kapitalkravet idag 

Efter att man år 1969 avskaffade kravet på aktiekapitalet i USA har MBCA genomgått 

en hel del förändringar. Reformarbetet har i stor mån skett med syfte att skapa ett så 

pass bra skydd för borgenärer och kreditgivare som möjligt.
58

 Man har däribland alla 

förändringar inte valt att återinföra det kapitalkrav man en gång hade. Följaktligen får 

man anta att regeländringen blev en framgångsrik sådan.  

Det tidigare synsättet som i hög grad överensstämde med europeisk filosofi övergavs 

1969. Argumenten som anfördes var att inflation och valutan har för stor inverkan på ett 

reglerat belopp varför det riskerar att urholkas, att ett aktiekapital utgör ett otillräckligt 

skydd för borgenärer i fråga om kompensation av utlagt kapital, samt att kreditgivare 

sällan använder uppgifter om aktiekapital som styrmedel, utan främst kreditupplysning-

ar och andra säkerheter. Därför borde det vara upp till aktieägarna att besluta om aktie-

kapitalets storlek. Reglerna för minimumaktiekapital som då avskaffades efterföljdes av 

avskaffandet av andra tidigare ansedda borgenärsskyddsregler. Än en gång påstod man 

att det s.k. borgenärsskyddet endast var ett fiktivt skydd, och inte ett reellt.
59
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58
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5      Aktiekapitalets funktion 

5.1 Borgenärsskyddet 

Aktiekapitalets existens motiveras som tidigare nämnts av borgenärsskyddet. Borge-

närsskyddet är den främsta anledningen till att regler om kapitalskyddet och kapitalkra-

vet finns. Aktiekapitalet ser till att bolaget inte hamnar i ekonomiska besvär, genom att 

utgöra en marginal mellan skulder och tillgångar i bolagets rörelse. På så vis försäkras 

borgenärerna om att ett visst kapital finns som ska ge täckning åt deras fordringarna 

samt att bolaget är solvent. Aktiekapitalet fungerar som en signal till borgenärerna; trots 

frihet från personligt ansvar har en kapitalansträngning gjorts av egna medel som inne-

bär att företaget tror på sin idé och verksamhet. Nog för att ett aktiekapital inte elimine-

rar risken att ett företag blir insolvent, men det ser till att förebygga det. Trots en möj-

lighet att utkräva personlig säkerhet i utbyte mot kredit, är detta inte en möjlighet för 

ofrivilliga borgenärer. Deras säkerhet måste därför tillses genom ett kapitalkrav.
60

  

 

5.2 Aktieägarskyddet 

Aktiekapitalet fullgör en funktion för såväl borgenärer som aktieägare. För aktieägare 

medför ett kapitalkrav att man enklare delges med extern kapitalanskaffning. Kreditgi-

vare i form av banker och leverantörer fäster stor vikt vid att en del av kapitalet i bola-

get är ägarens egna medel, och inte bara externt tillskott. Dock beaktas många fler fak-

torer än aktiekapitalet när kreditgivning övervägs. Exempel på såna är bolagets återbe-

talningsförmåga, skuldbelastning, omsättning och likviditet. Ofta kräver också kreditgi-

vare en form av säkerhet i form av pant eller dylikt. Risken finns att kostnaderna för 

såna säkerheter och extern finansiering överlag blir högre om en försäkran på egen kapi-

talförmåga inte fanns.
61
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5.3 Aktiekapitalets funktion som seriositetsspärr 

Ett lagstadgat minimumkapitalkrav utgör förutom ovanstående skydd dessutom en s.k. 

seriositetsspärr. En seriositetsspärr åtskiljer oseriösa företagare från företagare med ge-

nomtänkta affärsidéer. Genom att en betydlig kapitalinsats står på spel undviker man att 

aktiebolagsformen utnyttjas i oseriösa syften. Sådana oseriösa syften kan vara att bo-

lagsformen utnyttjas som föremål för ekonomisk brottslighet eller att företagare utan 

genomtänkta affärsidéer etablerar ett AB med externa medel, missköter det, och ändå 

slipper personligt ansvar. Ett för lågt aktiekapital underlättar för bolag som egentligen 

inte är ämnade åt aktiebolagsformen att utnyttja de skattemässiga fördelar som tillkom-

mer.
62

  

 

5.4 Uppfyller aktiekapitalet en reell funktion? 

5.4.1 Hinder för entreprenörer 

Som tidigare beskrivits inverkar aktiekapitalet på valet av bolagsform, varför ett avskaf-

fande skulle leda till att antalet nybildningar av aktiebolag ökar.
63

 Ett kapitalkrav utgör 

utan tvekan ett hinder för företagare utan kapital, med riskfyllda men goda affärsidéer. 

De som redan har ekonomiska svårigheter, är med stor sannolikhet ovilliga att riskera 

sin personliga ekonomi. Genom att eliminera kapitalkravet skulle aktieägarna själva få 

bestämma aktiekapitalets belopp. Att tillåta aktieägarna att på egen hand avgöra storle-

ken är i synnerhet gynnsamt för bolag inom verksamheter där kapitalbehovet är begrän-

sat, t.ex. tjänsteföretag. Behovet av aktiekapital varierar beroende på bl.a. verksamhe-

tens art, risker, och bolagets storlek och det innebär att ett lagstadgat krav framstår som 

oskäligt för bolag inom just tjänstesektorn.
64

 

Det finns ingen koppling mellan en bestämd beloppsgräns i lag och ett bolags individu-

ella kapitalbehov. Inte heller kan en angiven kapitalgräns kopplas till de risker en verk-

samhet medför, då dessa i allra högsta grad inverkar på kapitalbehovet. Ett minimum-
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kapitalkrav är en slumpartad bestämmelse som missgynnar bolag utan ett större kapital-

behov.
65

 

5.4.2 Funktion som borgenärsskydd 

Vidare fyller inte aktiekapitalet en funktion som borgenärsskydd. Det belopp som lagen 

kräver och som ska i form av en marginal mellan bolagets tillgångar och skulder utgöra 

en buffert för borgenärer är så pass lågt att man inte kan anse det utgöra ett skydd om ett 

bolag genomgår finansiella svårigheter. Såväl 100 000 kr (tidigare kapitalkrav) som 

50 000 kr (nuvarande krav) kan förbrukas inom väldigt kort tid.
66

 Trots ett lagstadgat 

kapitalkrav kräver borgenärer ändå säkerheter i form av t.ex. personlig borgen. Det talar 

för att kreditgivare tar ytterst lite hänsyn till ett bolags aktiekapital.
67

 För de ofrivilliga 

borgenärerna som inte kan förstärka sitt skydd avtalsvis blir således kapitalkravet mer 

betydelsefullt. För de ofrivilliga borgenärerna som staten, landsting och kommuner är 

de redan skyddade då de har en påtaglig lagstiftande inverkan. Andra ofrivilliga borge-

närer kan genom en simpel kreditupplysning få en bild av bolagets ekonomiska ställ-

ning, som på ett ärligare sätt återger tillståndet. En kreditupplysning tar hänsyn till till-

gångar, skulder, likviditet, kassaflöde och skulderna vilket säger mer om bolagets rikti-

ga förmögenhet än den initiala betalningsskydligheten man hade vid bolagsbildningen. I 

dagens samhälle där en kreditupplysning endast är ett internetklick bort, är det troligtvis 

även så att en sådan oftast företas, oavsett typ av borgenär.
68

  Som oprioriterade ford-

ringsägare vinner deras anspråk dessutom lite, om än något gehör vid en konkurs, vilket 

gör att den marginalen man åsyftar uppställa som skydd åt dessa inte är ett reellt sådant. 

5.4.3 Funktion som aktieägarskydd 

Ett aktiekapital påstås skydda aktieägarna genom att underlätta kreditanskaffningen.
69

 

Som det föreskrivits i 5.4.2. säger aktiekapitalet väldigt lite om ett bolags ekonomiska 

ställning, samtidigt som 50 000 kr inte tillgodoser med en överdrivet betryggande sä-

kerhet då det snabbt kan förbrukas. Kreditgivare är sannolikt mer benägna att få ta del 
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av t.ex. kassaflöde och likviditet när de ska besluta om bolaget ska erbjudas kredit.
70

 Är 

det å andra sidan en kreditgivare som tillmäter aktiekapitalet stor betydelse är ett kapi-

talkravslöst regelverk inte heller ett bekymmer. Ett avskaffande av kapitalkravet innebär 

inte att det blir förbjudet för bolag att inneha ett aktiekapital. Det blir upp till aktieägar-

na att själva besluta om behovet av ett aktiekapital, bedömer man det nödvändigt i syfte 

att kunna erhålla kredit hindras man inte från att uppställa ett aktiekapital till det belopp 

man anser tvunget. Det är främst beroende av verksamhetens art och risker; ergo bör en 

riskfylld verksamhet se över behovet av ett aktiekapital, medan ett  intellektuellt företag 

som innebär låga risker inte behöver det.
71

 Det förutsätter givetvis att aktiekapitalet är 

en valfrihet, och inte ett krav.  

5.4.4 Funktion som seriositetsspärr 

Det argumenteras för att aktiekapitalet utgör en seriositetsspärr som undviker att bolaget 

utnyttjas för oseriösa syften. Dock krävs det för att på allvar motverka missbruket ett 

ansenligt belopp  som krav för att detta ska uppnås.
72

 Med sådana belopp blir priset för 

personlig ansvarsfrihet alldeles för högt, med resultatet att entreprenörer kommer att 

välja bort bolagsformen. På så vis kommer en form av monopol bildas inom aktiebo-

lagsformen bestående av endast förmögna bolagsägare.   

 

5.5 Alternativa lösningar till ett minimumkapitalkrav 

Vill man i svensk bolagsrätt beskydda borgenärerna görs det följaktligen inte på bästa 

sätt genom ett minimumapitalkrav. Övriga argument till ett lagstadgat kapitalkrav får 

inte heller anses motivera ett behållande, och det hinder en sådan bestämmelse uppstäl-

ler för entreprenörer. I stället bör man se över insolvensrättsliga regler och söka finna 

bästa möjliga skydd för borgenärer. I grund och botten är det bolagsförmögenheten och 

dess aktualitet som förser borgenärerna med ett skydd. Så länge bolagets tillgångar 

överskrider skulderna med en tillräcklig bolagsförmögenhet att borgenärernas anspråk 

täcks kan borgenärerna gå säkra; det är när denna buffert försvinner borgenärerna är i 
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behov av ett skydd. Det är här de insolvensrättsliga reglerna spelar in. Sådana regler 

existerar redan i dagsläget, men utrymmet mellan det högsta möjliga uttaget eller den 

största möjliga överföringen och gränsen till att anse bolaget vara i ekonomiskt trång-

mål är inte stort. Utrymmet kan på väldigt kort, enkelt vis konsumeras.
73

  

Genom att skärpa reglerna om återvinning eller förmånsrätt kan man se till så att de 

hårdast drabbade borgenärerna vilka är de ofrivilliga borgenärernas chanser till upprät-

telse ökar. En annan möjlighet är att ge bolagsorganen större ansvar vid kontrollen av 

ett företag; de ska alltså se till att förmögenhetsmassan i bolaget alltid är tillräckligt 

stort.
74

  

Åter igen kan det vara lämpligt att jämföra med den anglosaxiska jurisdiktionen, då en 

argumentation förs som menar att borgenärsskyddet som förses i den anglosaxiska 

rättsordningen är starkare än det som uppstår i den nordiska.
75
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6      SOU 2008:49 

6.1 Förslaget 

SOU 2008:49 var den utredning som företogs i syfte att se över det svenska aktiekapi-

talkravet för privata AB. Utredningen var en del av regeringens arbete i att åstadkomma 

ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. En ökad nyetablering av företag och milda-

re bolagsrättsligt klimat är två förutsättningar för att få till stånd ekonomisk tillväxt.
76

 

Utredningen avsåg undersöka möjligheterna att sänka kapitalkravet till 50 000 eller 

20 000 kr, eller alternativt att avskaffa det i sin helhet. Därutöver ville man se över möj-

ligheten till successiv inbetalning av aktiekapitalet.
77

  

 

6.2 Förslagets syfte 

Man önskade göra bolagsformen mer tillgänglig för mindre företag vars initiala kapital-

behov inte är betydande. Ett kapitalkrav utgör således ett hinder för den sortens företag 

att välja aktiebolagsformen. Företag som inte kräver investeringar i materiella tillgång-

ar, t.ex. tjänsteföretag är exempel på sådana företag som missgynnas av ett initialt kapi-

talkrav.
78

 Man har inte kunnat finna stöd för att en justering av aktiekapitalet skulle 

medföra ökat nyföretagande, dock inverkar ett aktiekapital på företagares val av bolags-

form; de väljer bort aktiebolagsformen  p.g.a. kapitalkravet.
79

  

Ytterligare en anledning som gjorde att minimigränsen för aktiekapital sågs över var ut-

komsten i Centros och den utveckling som skett inom EU därefter. Allt fler bolag väljer 

att etablera sig i en alternativ medlemsstat med lägre aktiekapital, och i samband med 

det upprätta en filial i hemstaten där den verkliga verksamheten sköts. Det problemet 

har dock i dagsläget inte aktualiserats i Sverige, där utlandsetablering är tämligen ovan-

ligt.
80
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6.2.1  Anförd argumentation 

ABL:s bestämmelser avseende kapitalskyddet ska primärt skydda borgenärerna. En be-

tydande del av kapitalskyddet härstammar från ett minimumkapitalkrav.
81

 Utredningens 

direktiv finner att omständigheter talar för ett fortsatt aktiekapitalkrav, men att det inte 

ska vara högre än nödvändigt.
82

 Borgenärsskyddet, aktieägarskyddet och seriositetsspär-

ren anförs som anledningar till att behålla kapitalkravet. Om man väljer att avskaffa ka-

pitalkravet försvinner syftet med bolagsformen då det skulle innebära fler personligt 

ställda säkerheter. Intentionen med ett AB är att man ska slippa just personligt ansvar. 

Härutöver kommer priset för personliga säkerheter och följaktligen priset för kapitalan-

skaffning gå upp.
83

 

 Att utredningen givit upphov till ett bevarat krav är märkligt då man av argumenten 

som förs ges ett annat intryck. I utredningens avsnitt 5.2 radar man upp argument som 

ger stöd åt tanken att ett borgenärsskydd inte uppstår med ett kapitalkrav. Man nämner 

den obetydliga marginal kravet innebär som kan förbrukas på kort tid, och därmed inte 

ger de ofrivilliga borgenärerna ett skydd. Vidare talar man om beloppets slumpartade 

beloppsgräns som inte har något samband alls med företagets verksamhetsart och risk. 

Även att andra uppgifter än aktiekapitalet tas i beaktande vid en kreditupplysning om-

nämns i fråga om vilken betydelse kapitalkravet har för kapitalanskaffningen för aktie-

ägare.
84

 Argumentet att kapitalkravet utgör ett hinder för att bolagsformen utnyttjas för 

oseriösa syften anförs även det. Dock krävs för att missbruk i hög grad ska elimineras 

en väsentlig höjning av kravet, då 50 000 kr inte är ett oöverkomligt hinder. Hade man 

således tillmätt detta argument störst betydelse hade en höjning av kravet gjorts, och 

inte en sänkning. Det överensstämmer såklart inte heller med regeringens ambition att 

göra bolagsformen mer tillgänglig för företagare.
85
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6.2.2 Remissyttranden 

6.2.2.1 Revisorsnämnden 

Revisorsnämnden var av åsikten att man inte bör sänka aktiekapitalet överhuvudtaget, i 

samband med att det ger försiktighetsregeln allt för stort utrymme samt att ett sådant 

förfarande skulle riskera att öka förekomsten av olovlig kapitalanvändning. RN är i stäl-

let av åsikten att man inför lättnader i kapitalkraven för AB genom en möjlighet till suc-

cessiv inbetalning av aktiekapital.
86

 

6.2.2.2 Kronofogdmyndigheten 

KFM ställer sig kritiska till förslaget att sänka aktiekapitalet till 20 000 kr då borgenärs-

skyddet försämras avsevärt. En sådan sänkning är inte konkurrensneutral i jämförelse 

med andra företagare som valt annan bolagsform och kräver personligt ansvar. En vä-

sentlig sänkning av aktiekapitalet skulle leda till fler ställda krav på personlig säker-

het.
87

 Vart gränsen går för att en sänkning inte ska föranleda såna konsekvenser är svårt 

att avgöra. Risken att ett ökat krav på säkerhet ställs är dock större vid en sänkning till 

20 000 än vid en sänkning till 50 000 kr. Genom att sätta kapitalkravet för lågt och såle-

des öka antalet personligt ställda säkerheter förlorar man det verkliga syftet med aktie-

bolagsformen; att undgå just personligt ansvar
88

, vilket i sin tur äventyrar hela bolags-

formens existens.  

Som seriositetsspärr tilltar genomslagskraften av ett aktiekapital desto större det är, vil-

ket gör en sänkning understigande 50 000 mindre gynnsam. Samtidigt ökar risken för 

att företag försätts i tvångslikvidation ju lägre aktiekapitalkravet är.
89

        

6.2.2.3 Banker och kreditinstitut 

Kreditinstituten (innefattar även banker) inkluderas bland de frivilliga borgenärerna. De 

har i utredningen yttrat sig om hur ett avskaffande av kapitalkravet skulle öka personligt 

                                                 
86

 Delbetänkande av Utredningen om ett enklare aktiebolag (SOU 2008:49) samt Justitiedepartementets 

promemoria om minsta tillåtna kapital i privata aktiebolag – kompletterande underlag (Er ref. Ju 

2008/4316/L1). 

87
 Delbetänkandet (SOU 2008:49) Aktiekapital i privata aktiebolag och promemorian Minsta tillåtna ak-

tiekapital i privata aktiebolag — kompletterande underlag (Ju 2008/4316/L1). 

88
 A.bet. s. 98 f. 

89
 A.bet. s. 98 f. 



 

 
27 

ställda säkerheter, och även kostnaderna för dem. På så sätt motverkar man syftet med 

bolagsformen som är frihet från personligt ansvar.
90

 

 

6.3 Konklusioner av SOU 2008:49 

När en kreditupplysning företas av kreditgivare beaktas många fler uppgifter än bola-

gets aktiekapital, aktiekapitalet kan sålunda inte tillmätas allt för stor betydelse av bor-

genärerna, varför antalet personliga säkerheter inte behöver öka med en kapitalkravsav-

skaffning. Dessutom utnyttjas personliga säkerheter i stor utsträckning av de frivilliga 

borgenärerna, vilket kan intolkas i att lagstiftaren enbart talar om behovet av skydd för 

de ofrivilliga borgenärerna, och aldrig ett behov för de frivilliga. 
91

  

Utredningens ändamål är att sänka kravet, och att införa ett krav som inte är högre än 

nödvändigt.
92

 Det har man inte gjort är min åsikt då utredningen ger stöd för faktumet 

att aktiekapitalet inte fyller en reell funktion. Man finner heller inte att trenden inom EU 

är anledning nog att avskaffa kravet. Men hur förklarar man att ett en kapitalkravs-fri 

bolagsform fungerar i ett land som Tyskland men inte kan fungera här? Det förklarar 

man inte, i samband med att man på ett övertygande vis argumenterar för en sak, men 

kommer fram till den motsatta.  
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7      Analys   

7.1 Utvecklingen inom EU 

Inom EU är aktiekapitalets framtid oviss. I länder som Danmark, Finland, Spanien och 

nu även Sverige har kapitalkravet sänkts betydligt, medan Frankrike och Tyskland valt 

att avskaffa kapitalkravet helt och hållet. Nederländerna är även de på god väg att eli-

minera minimukapitalkravet. Sannolikt är det att utfallet i Centros haft en viss inverkan 

på den europeiska reformen. EGD har genom sitt ställningstagande i fallet sett till så att 

bolagsägare inte ens behöver en undanflykt om de vill etablera bolag i Storbritannien 

för att åtnjuta den brittiska lagstiftningen som inte anger ett minimumkapitalkrav. En 

svensk medborgare kan numera i princip inte vägras tillstånd att etablera sin verksamhet 

i Storbritannien och öppna en filial i Sverige trots att all verksamhet egentligen utförs i 

Sverige och han öppet förklarar att etableringen i Storbritannien enbart företogs för att 

undvika det svenska minimumkapitalkravet.  

EGD ansåg det vara viktigare att enskilda innehar friheten att etablera bolagsverksamhet 

i annan medlemsstat än kampen mot kapitalkravs-vägrande bolagsbildare som väljer 

rättsordning efter just bestämmelsen avseende aktiekapitalet, och därmed fick det på-

stådda borgenärsskyddet lämnas därhän till förmån för etableringsfriheten.  

Det aktiekapital som man bekantades med under tidigare former av bolagsrätt går inte 

att känna igen längre, men det är beroende av vilken kontinent och vilket land man be-

finner sig i. I vissa länder verkar tradition enbart vara det styrande motivet till att blunda 

för den trend som långsamt men säkert utesluter aktiekapitalkravet från bolagsrätten. 

Aktiekapitalet som man tidigare såg som fundamentalt avgörande för ett AB:s existens. 

Ett sådant land som verkar styras av tradition och därmed valt att behålla kravet är Sve-

rige. 

7.1.1 Det svenska synsättet 

Sverige har sedan aktiebolagets begynnelse haft ett aktiekapitalkrav, ett krav som alltid 

funnits till som kompensation för det frånvarande personliga ansvaret som bolagsägarna 

undkom. Med borgenärerna i åtanke ”låste man fast” ett belopp i bolaget som syftade 

till att säkerställa att det mellan tillgångar och skulder fanns en betryggande marginal. 

Aktiekapitalet anses utöver en funktion som borgenärsskydd även fylla ett hinder för 

missbruk av bolagsformen, en s.k. seriositetsspärr. Vidare utgör aktiekapitalet ett skydd 
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för aktieägarna, då det bidrar till att underlätta kapitalanskaffningen. De här argumenten 

har genom åren framförts av regeringen, remissinstanser och andra inblandade då aktie-

kapitalet diskuterats.  

I förarbetet till den uppdaterade ABL diskuteras aktiekapitalets funktion som aktieägar-

skydd, borgenärsskydd och seriositetsspärr. Man menar i förarbetet att aktiekapitalet 

underlättar kapitalanskaffning för bolag. Om man skulle besluta sig för att avskaffa kra-

vet skulle aktieägarna själva få avgöra storleken på aktiekapitalet. Därmed skulle verk-

samheter där risken och därigenom också kapitalkravet är större ha ett betydande aktie-

kapital för att försäkra kreditgivare om att det finns en buffert, medan företagen med låg 

risk-verksamhet inte behöver uppställa ett aktiekapital för att förses med externt kapital.  

Vad gäller borgenärsskyddet som tillkommer med ett aktiekapital är det det främsta ar-

gumentet anser man till att behålla aktiekapitalet, kapitalskyddsreglerna har ju trots allt 

utformats å borgenärernas vägnar. Huruvida aktiekapitalet fullgör ett borgenärsskydd el-

ler inte är omstritt idag, vilket tydligt framgår av SOU 2008:49. I utredningen är det hu-

vudsakliga argumentet till att behålla aktiekapitalet att det faktiskt utgör ett borgenärs-

skydd, på samma gång som det huvudsakliga argumentet till att avskaffa aktiekapitalet 

är att det inte utgör ett borgenärsskydd. Aktiekapitalkravet är å ena sidan en slumpmäs-

sigt vald beloppgräns, utan någon slags anknytning till verksamhetens risker och egen-

artade kapitalbehov, å andra sidan essentiellt för de borgenärer som inte kräver person-

lig säkerhet.         

7.1.2 Synsättet i Tyskland 

Att AB väljer att utnyttja den möjlighet EGD skapat för dem som tillåter skenetablering 

för att dra fördel av förmånligare lagregler har framför allt visat sig i Tyskland där en 

märkbar andel bolag i stället har valt att etablera sig i Storbritannien. Förhoppningen är 

dock att sådana etableringar ska bli färre nu när den tyska bolagsrätten utsatts för en re-

form. 

Tyskland har på ett typiskt europeiskt vis alltid tillmätt aktiekapitalet stor betydelse i 

fråga om skyddet för borgenärer. Efter Centros och dess efterskalv som inneburit en 

omställning i fråga om kapitalkravet inom EU valde dock den tyska staten att se över 

sina kapitalkravregler. Syftet var att göra det tyska GmbH internationellt konkurrens-
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kraftigt. Man ville på så sätt hindra bolag från att i enlighet med Centros fly nationella 

rättsregler för att i oftast förekommande fall åtnjuta brittisk bolagsrätt.  

Det tyska reformarbetet MoMiG infördes den 1 november 2008. MoMiG innebar att en 

medlemsstat som tidigare ställde ett av de högsta kapitalkraven inom EU, avskaffade 

det. Det gjorde man genom att skapa en ny bolagsform, UG, ämnad för just små AB. 

Samtidigt sänkte man kapitalkravet för GmbH, den ursprungliga privata aktiebolags-

formen.        

7.1.3 Tyskland i förhållande till Sverige 

Svensk bolagsrätt har sedan 1895 då man övergick till normativsystemet alltid blickat åt 

tyskt håll, för att efterfölja den bolagsrättsliga utvecklingen där. Författaren ställer sig 

frågande till varför man inte har valt att göra det den här gången? 

7.1.4 Anglosaxiskt synsätt 

7.1.4.1 Storbritannien 

Storbritannien har i fråga om bolagsrätt alltid gått sin egna väg. Lagstiftningen där anses 

på många sätt vara fördelaktigare än kontinentaleuropeiska och nordiska regler, vilket 

även gäller för aktiekapitalreglerna. Kapitalkravet överstiger inte, och har aldrig över-

stigit 1 GPB och ger därför aktieägarna en rätt att på egen hand avgöra storleken på ak-

tiekapitalet. Reglerna är dessutom utformade så att aktiekapitalet får uppgå i tjänster. 

Brittisk bolagsrätt skiljer sig på många sätt från kontinentaleuropeisk och nordisk rätt. 

Medan vi i Norden och i Kontinentaleuropa alltid har haft väldigt höga tankar om aktie-

kapitalet och dess funktion som fundamentalt rättsgrundande nödvändighet för aktiebo-

lagsformen har man i Storbritannien aldrig tillägnat aktiekapitalet någon större relevans, 

man referar till kapitalkravet som ett onödigt skydd. 

7.1.4.2 USA 

USA:s bolagsrättsliga historia bör jämföras med den aktuella situationen i EU. MBCA 

utgör endast ett modelldirektiv, som är frivilligt för lagstiftarna att inkorporera och ef-

terfölja. Lagstiftningen inom bolagsrätt i USA sker till stor del på delstatsnivå, så det är 

upp till varje delstat att avgöra reglernas utformning. Trots denna makt att fritt få förfo-

ga över vilka lagkrav man vill uppställa har en stor andel av landets stater valt att anpas-

sa sig efter MBCA och dess bestämmelser, som menar att ett aktiekapitalkrav inte är 

någonting annat än ett påhittat skydd för borgenärer. När man vid revideringen 1969 
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valde att frångå den traditionella uppfattningen avseende kapitalskyddet och närmare 

bestämt aktiekapitalet, var det en helomvändning från tidigare synsätt.  Inte ens då valde 

delstaterna att stifta lag på egen manér, utan nästan samtliga slopade sitt kapitalkrav, 

och har fram till idag inget sådant.  

Trots att det verkar vara en väldigt långdragen process ser det ut som att aktiekapitalet 

inom EU eventuellt kan gå samma väg tillmötes som det i USA, vilket uppskattas högt 

av kapitalkravkritikerna.  

 

7.2  Konklusioner av analysen 

Att analysera den senaste företeelsen av händelser för svenskt aktiekapital är en tämli-

gen förvirrande historia. När man läser utredningen som beslutet att sänka aktiekapitalet 

till 50 000 kr bygger på (SOU 2008:49) infinner sig en känsla av att beslutet är för-

handsavgjort innan utredningen företagits.  

Utredningens tyngsta argument till att behålla minimumkapitalkravet är det skydd ak-

tiekapitalet förser ofrivilliga borgenärer med, då de inte kan tillhandahållas med en extra 

säkerhet i form av exempelvis borgen. Ofrivilliga borgenärer ges genom en betryggande 

marginal i balansräkningen det skydd som krävs vid investeringar i verksamheter där 

ingen kan hållas personligt ansvarig om någonting går snett.  

Ofrivilliga borgenärer ska inte bestraffas för att de tillför kapital som hjälper bolag till 

att expandera och överleva; de behöver definitivt ett kraftfullt skydd. 50 000 kr utgör 

knappast ett sådant kraftfullt skydd. 50 000 kr är en liten summa som på väldigt kort tid 

kan förbrukas. Just därför utgör inte denna slumpmässigt valda beloppsgräns ett reellt 

skydd, vilket även uppmärksammas i utredningen, och därmed urholkar regeringen själv 

sitt främsta argument till att behålla kapitalkravet. Ofrivilliga borgenärer måste som det 

påpekas i utredningen kunna förlita sig på bolagets förmögenhet. Dock är det med allra 

största sannolikhet så att en kreditgivare inte stirrar sig blind på aktiekapitalet när han 

överväger bolagets återbetalningsförmåga, snarare kommer bokföringsposter som likvi-

ditet och kassaflöde vara avgörande faktorer som kreditgivaren lägger störst vikt vid i 

beslutet att investera eller inte. Det bekräftas genom att frivilliga borgenärer trots ett nu-

varande kapitalkrav ofta kräver säkerhet i annan form ändå. 



 

 
32 

Man kan från lagstiftarens sida bidra till att minimera riskerna för ofrivilliga borgenärer 

på ett enligt min åsikt effektivare sätt. Ett exempel på ett sådant förfarande skulle exem-

pelvis vara att justera förmånsrättsliga insolvensregler. I slutändan är det dock ändå så 

att kreditgivare, oberoende av om de är frivilliga eller ofrivilliga borgenärer kommer att 

se efter sina egna intressen i möjligaste mån, och utrusta sig själva med ett skydd. Det 

gör frivilliga och ofrivilliga borgenärer i form av bl.a. personlig säkerhet, kreditavtal el-

ler kreditupplysningar.   

Argumentet avseende borgenärsskyddet får med det ovan anförda i åtanke inte anses 

vara ett hållbart argument, inte heller argumentet gällande aktieägarskyddet. Det har re-

dan i den här framställningen konstaterats att det är upp till aktieägarna själva att be-

stämma vilket aktiekapital som erfordras för verksamhetens art och risker. I en verk-

samhet som innefattar höga risker och stora kapitalsatsningar är behovet av kapitalan-

skaffning stort, varför man bör överväga ett betydande aktiekapital. Att lagstiftaren ska 

gå in och bestämma en slumpmässigt vald beloppsgräns hjälper med andra ord ingen, 

framförallt inte företagare inom låg kapitalkrävande verksamheter som t.ex. intellektuell 

verksamhet. Tvärtom uppställer kravet ett hinder för dessa företagare att välja bolags-

formen. 

Utredningens tredje argument som ämnar behålla kapitalkravet är funktionen som serio-

sitetsspärr. Det kan stämma att en seriositetsspärr förhindrar bolagsformen från att bli 

föremål för missbruk och ekonomisk brottslighet, men är det fråga om att sätta upp en 

barriär i syfte att förebygga detta krävs nog en beloppsgräns överstigande långt mer än 

50 000 kr som är en överkomlig summa för företagare med ekonomisk brottslighet som 

motiv. Utredningen påpekar självmant att det endast uppställer ett hinder, och inte eli-

minerar utnyttjandet. Ska man höja kapitalkravet så pass mycket att det på allvar skulle 

hindra ekonomiska brottslingar från att utnyttja bolagsformen är man uppe i så höga be-

lopp att priset för att undgå personligt ansvar skulle bli alldeles för högt, och den privata 

aktiebolagsformen skulle troligtvis väljas bort av företagare. Argumentet kan med an-

ledning därav inte heller anses vara hållbart. 

Utredningen har för avsikt att sänka aktiekapitalkravet, och att lägga det på en så låg 

nivå som möjligt; kravet ska inte vara högre än nödvändigt. Resonemanget som förs i 

utredningen utpekar att ett krav inte är nödvändigt, ändå väljer man att behålla det. 
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EU smider planer om en bolagsform utan personligt ansvar och utan ett kapitalkrav; ett 

aktiekapitalkrav inom EU i framtiden kommer nog inte vara den självklarhet det tidigare 

varit, möjligtvis kommer de att förekomma, men då i allt mindre omfattning. EU har 

genom förslaget på SPE-bolag och erkännandet av Centros inte givit medlemsstaterna 

något val. Ändå väljer man i Sverige att genom ett medvetet val överge EU:s uppenbara 

kurs då man i utredningen menar att trenden inom EU inte är skäl nog att avskaffa kapi-

talkravet. En rättsordning som däremot gjorde sig av med kapitalkravet just för att hålla 

takten med den innevarande trenden är Tyskland.  

Den tyska staten insåg att man var tvungen att modifiera EU:s tidigare ”dyraste” bolags-

form för att kunna hindra bolag från att kringgå bestämmelser genom ett simpelt Cent-

ros-förfarande. MoMiG syftade främst till att göra GmbH internationellt konkurrens-

kraftigt, man ville förhindra bolag från att etablera sin verksamhet utomlands för att åt-

njuta fördelaktig utländsk lag, och undkomma krävande tyska lag. Goda nyheter för ka-

pitalkravkritikerna; äntligen så går vi i det anglosaxiska fotspåret. Men frågan är om vi 

verkligen gör det? 

Motivet till de anglosaxiska rättsordningarnas bortval av kapitalkrav är p.g.a. att det inte 

uppfyller någon funktion värdig den barriär det uppställer för entreprenörer, då det bor-

genärsskydd som det påstås medföra inte är något annat än ett illusoriskt skydd. I Sveri-

ge är aktiekapitalets funktion som borgenärsskydd anledningen till ett bibehållande av 

kapitalkravet. I Tyskland där man avskaffat kapitalkravet, är inte aktiekapitalets imagi-

nära uppfyllelse som skydd motivet till att man slopat det, inte heller är aktiekapitalets 

poänglöshet det främsta motivet till uppförandet av SPE-bolag från EU-dirigenternas 

sida. Är det alltså bara en trend utan egentligt rättspolitiskt övertygande syfte som styr 

oss mot ett kapitalkravs-löst EU; den tyska staten vill bara göra som den brittiska staten, 

och EU värnar egentligen bara om sin harmoniserade union? 

 

 

 

 

 

 



 

 
34 

8      Slutsats 

Vi har troligtvis sett början på slutet av aktiekapitalkravets livslängd. Diskussionen har 

pågått en tid, men tilltog markant efter Centrosfallet. Det kommer med allra störst san-

nolikhet ta några år, huruvida det kommer ta ytterligare 5 eller 20 år kan man i dagslä-

get inte förutse. I USA däremot var övergången inte särskilt långdragen, dock skiljer sig 

situationen i USA i slutet på 60-talet från den förevarande situationen inom EU.  

Committee on Corporate Laws och American Bar Association rannsakade på 60-talet 

den amerikanska bolagsrätten, och fastslog att den var vilseledande i ett avseende; ak-

tiekapitalets s.k. funktion. Man kom fram till att aktiekapitalet inte fyllde någon reell 

funktion eller något behövligt syfte. Man bortsåg från traditioner och konventionella bo-

lagsrättsliga principer och avskaffade kapitalkravet. Eftersom att man i efterhand revi-

derat den forna MBCA och givit upphov till en ny, uppdaterad MBCA men inte justerat 

bestämmelsen gällande aktiekapitalet får man således dra slutsatsen att beslutet att av-

skaffa kravet var korrekt; aktiekapitalet fullgör inget skydd.  

Inom EU kan vi vara på god väg att aktualisera aktiekapital-situationen existerande i 

USA. I Tyskland är det redan ett faktum. Mindre AB kan nu undgå initialavgiften som 

tidigare krävdes för att få åtnjuta bolagsformen. Dessvärre har inte UG-fenomenet till-

kommit i anledning av den anglosaxiska sanningen. Den tyska reformen kom till p.g.a. 

Centros, och den påtryckning på tyska staten fallet orsakat som kräver att tysk bolags-

rätt kan hävda sig gentemot brittisk. MoMiG:s lydelse och uttalade ändamål talar inte 

för att den tyska staten har kommit till insikt om aktiekapitalets obetydlighet. Dock kan 

man inte veta om lagstiftaren de facto känner till skyddets illusoriska utformning. Man 

kanske har kännedom om den, men ändå väljer att ignorera den. Precis som lagstiftaren 

i Sverige har valt att göra.  

 

Att de argument som anförs i den svenska utredningen motiverat den svenska lagänd-

ringen är för den klarsynte besynnerligt. Aktiekapitalkravet hävdas uppfylla funktionen 

som seriositetsspärr, aktieägarskydd, samt borgenärsskydd. Seriositetsspärren kommer 

så länge aktiekapitalet ligger på en nivå av 50 000 kr inte utestänga missbruk av bolags-

formen. För att funktionen som seriositetsspärr på ett seriöst sätt ska ligga till grund för 

bestämmelsen att behålla kapitalkravet krävs ett högre kapitalkrav, vilket man är med-
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veten om enligt utredningen. Ett högre kapitalkrav skulle ge funktionen som seriositets-

spärr en stark prägel i argumentationen för ett lagstadgat kapitalkrav. Men ett högre ak-

tiekapitalkrav uppställer ett hinder för entreprenörer, vilket inte överensstämmer med 

regeringens strävan efter att göra bolagsformen mer tillgänglig för företagare. Därmed 

faller argumentet bort. 

Aktieägarskyddet uppstår genom att kapitalanskaffningen till företagarna underlättas. 

Som tidigare klargjorts i den här framställningen, och det kan inte poängteras för många 

gånger; kan inte ett slumpmässigt belopp avgöra vad en kreditgivare vill se i balansräk-

ningen, utan det är risken och verksamhetens art. Det bör därför naturligen vara aktie-

ägaren som utefter sin särskilda verksamhet avgör aktiekapitalets storlek med kapitalan-

skaffningen i åtanke. På samma gång kommer inte en kreditgivares bedömning av ett 

bolag enbart kretsa kring aktiekapitalet, utan en kreditupplysning kommer säkerligen 

även att beakta bl.a. kassaflöde och likviditet, vilket för oss in i diskussionen kring bor-

genärsskyddet; ett borgenärsskydd som egentligen inte är ett skydd. 50 000 kr utgör 

inget skydd för dessa, det verkliga skyddet är det borgenärerna formar själva, genom 

bl.a. personliga säkerheter, kreditavtal och kreditupplysningar. Även denna realitet är 

lagstiftaren medveten om, då det kan utläsas ur utredningen.  

Regeringens argumentation framstår som än mer ohållbar då man uttryckligen påpekar 

att aktiekapitalet inte fullgör ett borgenärsskydd. Man anser att ett aktiekapital inte bör 

vara högre än nödvändigt, för ett resonemang som stödjer ett avskaffande, och beslutar i 

slutändan ändå för att behålla det till förmån för borgenärerna. Att ett förslag om suc-

cessiv inbetalning av aktiekapitalet lades fram i SOU:n är även det obegripligt. Nog för 

att det ger kapitalsvaga entreprenörer en utökad möjlighet att inleda bolagsverksamhet, 

men faktumet att borgenärsskyddet inte är ett skydd kvarstår. Det gör att konklusionen i 

denna utförda undersökning blir att regeringens beslut att behålla aktiekapitalkravet 

bygger på antingen ignorans, eller okunnighet.  

Regeringen blundar även för den reform som pågår inom EU. Tidigare har minimumka-

pitalkravet endast slopats i anglosaxiska rättsordningar, varför man har kunnat hävda att 

rättsordningarna skiljer sig så pass mycket att ett likadant tillvägagångssätt i Sverige 

inte skulle fungera som det gör i Storbritannien och i USA p.g.a. annorlunda regelverk, 

traditioner och normer. Numera behöver dock detta inte ens övervägas då andra länder, 

däribland Tyskland gått samma väg. Svensk bolagsrätt har sen begynnelsen hämtat in-
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spiration från tysk rätt avseende bolagsrättslig utveckling. Det har man däremot inte 

gjort den här gången. Att reformen var genomförbar i Tyskland bevisar att det bör vara 

genomförbart i Sverige. Nog för att den tyska reformen egentligen borde ha motiverats 

av en insikt om det illusoriska skyddet, så har man trots allt avskaffat en onödig åtkomst 

av utrymme i stadgarna, som till råga på allt bidrar till att förhindra nyföretagande, vil-

ket i sin tur motarbetar ekonomisk tillväxt. Så att även om man hade önskat att svensk 

logik och förnuft hade förorsakat en reform, så hade man som kapitalkrav-kritiker även 

uppskattat en reform framkallad av ett slags grupptryck från utomstående håll. 

Anledningen till varför Sverige inte fallit för det grupptryck som andra länder tycks ha 

fallit för är okänd. Författaren tror att det antingen beror på okunnighet avseende aktie-

kapitalets reella funktion, eller ignorans. Att det beror på okunnighet är högst osäkert då 

man inte kan ha undgått att proceduren visat sig vara utförbar i andra länder. Dock är 

sannolikheten att man är okunnig främst inte trolig p.g.a. de argument som anförs i ut-

redningen som övervinner annan argumentation man för om ett befintligt skydd, samt 

att sakkunniga deltagit i utredningen. Alternativet är att det bygger på ignorans. Man vet 

om att aktiekapitalkravet de facto är en överflödig rättsprincip, men väljer ändå att be-

hålla kravet. Denna ignorans kan bero på tradition; svensk bolagsrätt har alltid haft ett 

kapitalkrav varför man kanske inte vågar förverkliga den här revolutionerande föränd-

ringen vilket författaren menar är en konservativ rädsla för det okonventionella. Igno-

ransen kan även bero på att bankerna haft en aning för mycket att säga till om i besluts-

fattandet. Ett avskaffat kapitalkrav föranleder givetvis mindre avkastning för bankerna. 

Vilken orsaken är kan man endast spekulera i. Dessa slutsatser är dock de jag drar efter 

att ha utrett synsättet på aktiekapitalet inom EU. Utefter det kan jag konstatera två sa-

ker: 

– Vi borde på aktiekapitalfronten inspireras av det anglosaxiska tankesättet och synsät-

tet, då det i det ifrågavarande fall faktiskt är bättre ’over there’. 

– Även om motivet till den trend som cirkulerar inom EU egentligen borde vara ett an-

nan, så får man ändå hoppas att trenden drar med sig fler länder, i synnerhet Sverige i 

fallet och eliminerar kapitalkravet, då det inte tjänar något värdigt syfte, förutom den 

barriär den anbefaller nyföretagare. 
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Framställningens sista ord bli således att vi till trots får vara glada över den pågående 

reformen, och hoppas på att man på denna sida Atlanten någon gång i framtiden inser 

aktiekapitalkravets poänglöshet.   
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9      Sammanfattning 

9.1 Aktiekapitalets funktion som skydd 

 

De spörsmål som behandlas i den här framställningen avser den privata aktiebolagsfor-

men. I en bolagsform där ägarna inte kan hållas personligt ansvariga vid finansiella 

missöden begränsas borgenärernas möjligheter till återbäring, till den förmögenhet bo-

laget innehar. Därav kräver aktiebolagsformen regler knutna till disponeringen av bola-

gets tillgångar.  

Borgenärskollektivet kan delas upp i två grupper, de frivilliga och de ofrivilliga borge-

närerna. De frivilliga borgenärerna konstitueras av borgenärer vars förhållande till bola-

get är kontraktsreglerat. I samband med dessa förbindelser uppställer ofta kreditgivaren 

ett krav på annan form av säkerhet i form av borgen, pant, återtagandeförbehåll eller dy-

likt, för att förstärka sitt skydd. Exempel på frivilliga borgenärer är banker, kreditinstitut 

och leverantörer. De ofrivilliga borgenärerna är t.ex. staten, landsting och kommuner, 

vars relation till bolaget är på utomobligatorisk grund. De ofrivilliga borgenärerna är så-

ledes oförmögna att gardera sig själva genom annan sorts säkerhet, och är därför i behov 

av ett skydd. Kapitalskyddsreglerna syftar främst till att skydda dessa.      

Kapitalskyddsreglernas ändamål är att bereda ett skydd åt borgenärerna. Kapitalskyddet 

kretsar kring det bundna egna kapitalet, och då i huvudsak aktiekapitalet. Först och 

främst ska en initial tillskottsplikt vid bolagsformationen på minst 50 000 kr för privata 

AB erläggas, vilket framgår av 1 kap. 5 § ABL (SFS 2010:89). Inbetalningen får inte 

understiga aktiens kvotvärde, vilket framkommer av 2:15 ABL. Restriktioner i fråga om 

förvaltningen och utdelningen av bolagets kapital stadgas i 17:3 ABL. Bestämmelsen 

anger en beloppsspärr vid disponeringen av det bundna egna kapitalet, samt uppmanar 

till aktsamhet i fråga om värdeöverföringar (försiktighetsprincipen). Slutligen har man 

utformat reglerna om tvångslikvidation, som återfinns i 25 kap. 13-20 §§ ABL och blir 

gällande då aktiekapitalet inte uppgår till mer än hälften av det registrerade beloppet. 

Styrelsen ska vid en sådan situation upprätta en kontrollbalansräkning, och man har där-

efter 8 månader på sig att åtgärda kapitalbristen.  
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9.2 Rättsordningarnas kapitalkrav 

I kontinentaleuropeiska liksom nordiska rättsordningar har borgenärsskyddet sedan be-

gynnelsen varit synonymt med aktiekapitalet. Man anser att ett minimumkapitalkrav 

tillgodoser borgenärerna med ett skydd genom den marginal mellan tillgångar och skul-

der som försäkras. I Storbritannien och USA finns paradoxalt inget sådant krav. I USA 

valde man i slutet på 60-talet att avskaffa kravet genom MBCA, en modellakt som är 

frivillig för delstaterna att inkorporera i sin lagstiftning, men som 33 delstater ändå valt 

att rätta sig efter. Man ansåg helt enkelt att kapitalkravet inte uppfyllde en reell funktion 

som skydd, utan att den huvudsakliga effekten av ett krav var att den uppställde ett hin-

der för entreprenörer.  

I Storbritannien har man av samma anledning som amerikanerna inget kapitalkrav, med 

skillnaden att man aldrig har haft ett. Just den brittiska avsaknaden av ett kapitalkrav har 

gett upphov till en diskussion inom EU kring aktiekapitalet och dess funktion. I och 

med Centrosdomen som tillåter bolag att etablera sig i annan medlemsstat med mer för-

delaktig lagstiftning, och upprätta en filial i hemstaten där den verkliga verksamheten 

företas gavs alla bolag en möjlighet att undvika kapitalkravet, som också var motivet till 

utlandsetableringen i det förevarande fallet. Flertalet medlemsstater såg efter Centros 

över sitt kapitalkrav vilket har resulterat i att många har reducerat sitt krav, alternativt 

avskaffat det. I Frankrike och Tyskland finns numera inget kapitalkrav. Det tyska re-

formarbetet MoMiG trädde i kraft den 1 november 2008, och erbjöd en ny bolagsform; 

ett UG, ämnad åt mindre bolag, med ett kapitalkrav på 1 EUR. 

MoMiG var ett försök från den tyska statens sida att göra den tyska privata aktiebolags-

formen internationellt konkurrenskraftig. Man ville genom reformen reducera det stora 

antalet bolag som flydde till Storbritannien p.g.a. dess reglementen, och man tänkte att 

mildare bolagsrättsliga regler skulle bidra till det. 

EU-kommissionen har för att underlätta etableringen för små och medelstora företag på 

den inre marknaden, och för att gynna harmoniseringen presenterat ett förslag på ett pri-

vat europabolag. Förslaget lades fram den 25 juni 2008, och förslaget uppställer inte ett 

kapitalkrav för bolagsformen. Kommissionen är sålunda väl medveten om att kapital-

kravet riskerar att utrotas i gemenskapen, och lanseringen av SPE-bolaget kommer med 

allra störst sannolikhet påskynda detta faktum. 
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9.3 SOU 2008:49 

I Sverige har minimumkapitalkravet fr.o.m. april 2010 sänkts till 50 000, från tidigare 

100 000 kr. I SOU 2008:49 diskuteras kapitalkravets vara eller icke vara med utlåtanden 

från diverse institutioner. Samtliga är de överens; aktiekapitalet måste behållas för att 

skydda borgenärerna, men även behållas för aktieägarnas del då man annars försvårar 

kapitalanskaffningen för dem. Kapitalkravet skapar även ett hinder för att bolagsformen 

utnyttjas i oseriösa syften, exempelvis ekonomisk brottslighet.  För svensk del väljer 

man alltså att blunda för den reform som är för handen inom EU, då man säger sig värna 

om borgenärerna, aktieägarna, och den ekonomiska brottsligheten.  

Som svar på utredningen ska det först sägas att 50 000 kr inte utgör en tillräcklig margi-

nal alls i balansräkningen, då en sådan summa kan förbrukas på väldigt kort tid, och så-

ledes eliminera den täckning för borgenärernas anspråk den avser ge. Främst ska de 

ofrivilliga borgenärernas anspråk försäkras i form av en marginal, då de inte har möjlig-

heten att utkräva annan säkerhet som t.ex. borgen. De ofrivilliga borgenärerna i egen-

skap av stat och landsting kan mycket väl skydda sig själva, vilket de även gör i lag-

stiftningsarbetet. Dessutom utförs kreditupplysningar i syfte att utröna huruvida bolaget 

är kapitalstarkt kontra svagt, vilket är ett ypperligt medel för andra ofrivilliga borgenä-

rer att använda. Kreditupplysningar blir även aktuella i fråga om aktieägarskyddet som 

kapitalkravet medför. Är ett bolags verksamhet en riskfylld sådan är det troligtvis så att 

kreditgivare vill se ett tillskjutet kapital av egna medel. Dock får väl det vara upp till ak-

tieägarna att avgöra, då det är de själva som ska fastställa behovet av kapital. Ett tjänste-

företag exempelvis innebär inga större risker, varför ett aktiekapital inte får anses vara 

nödvändigt. Borde det inte då vara upp till dem själva att avgöra storleken på kapitalet? 

För övrigt beaktas fler, och förmodligen viktigare uppgifter om bolaget vid en kredit-

upplysning, t.ex. likviditet, kassaflöde och skuldsättningsgrad. Ett initialt tillskjutet be-

lopp vid bolagsbildningen behöver inte säga någonting om situationen i ett bolag några 

år senare, då man haft tid och möjlighet att utvidga förmögenheten, likaså skulderna.  

9.4 Konklusioner 

Man är av SOU:n att döma medveten om detta i regeringen, varför det förefaller märk-

ligt att man ändå beslutade att behålla kravet. Var den övervägande faktorn kravets 

funktion som seriositetsspärr borde man i stället valt att höja beloppet, då ett belopp om 
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50 000 kr inte utgör något betydande hinder för brottslig verksamhet. Antingen är den 

svenska lagstiftaren för feg för att avskaffa kravet, eller så är man okunnig.  

Det europeiska motivet till att avskaffa minimumkapitalkravet verkar dessvärre inte 

vara p.g.a. en uppvaknelse, innebärande att man insett att kravet inte uppfyller sitt på-

stådda syfte som skydd. Motivet verkar i stället vara att man gör som Storbritannien för 

att de inhemska bolagen annars väljer att etablera sig där. Sorgligt nog har vi inte insett 

att kapitalkravet endast fyller en funktion som hinder för entreprenörskap. Dock får man 

ändå vara glad att kravet successivt avskaffas inom EU, då det enbart är en belastning 

för företagare, även om man hade önskat att motivet var insikt. Förhoppningsvis faller 

Sverige för det europeiska grupptrycket snart, eller visar vägen för resterande medlems-

stater genom att som andra medlemsstat, efter Storbritannien avskaffa kravet i anledning 

av att det de facto är ett illusoriskt skydd.   
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