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Sammanfattning 

Aktiebolaget regleras i Sverige av aktiebolagslagen (2005:551) vari huvuddelen pa-

ragrafer gäller för både privata som publika bolag och en liten del därpå gäller endast 

publika bolag. Genom lagens uppbyggnad kan det ifrågasättas huruvida privata 

mindre bolags behov tillgodoses och syftet med uppsatsen är därför att undersöka hur 

en reglering av små och medelstora bolag bör se ut. Därmed görs även en jämförelse 

med ABL för att se hur väl anpassad lagen är till dessa bolags specifika behov. 

Framställningen genomsyras av ett rättsekonomiskt synsätt varmed bolaget behand-

las som ett ”nexus of contracts” och effektiviteten i lagreglerna får ta stort utrymme 

tillsammans med de transaktionskostnader som reglerna medför alternativt minskar. 

Regelutformningen bör ha som utgångspunkt vad parterna skulle förhandla fram un-

der optimala förhållanden för att på så sätt få fram vad som borde regleras och på 

vilket sätt. 

De slutsatser som kan dras av arbetet är att ABL inte i tillräcklig mån är anpassad till 

mindre bolags behov och bör revideras. En utgångspunkt för regleringen bör vara att 

använda sig av dispositiva regler för att förflytta kostnaden för utformningen från 

bolagen till lagstiftaren. Områden som särskilt bör beaktas är bolagets organisation 

som kan lämnas relativt fritt för bolagen att reglera men även med införande av lag-

stadgade konfliktlösningsmodeller. Minoritetsskyddet torde få särskild betydelse och 

en lösning på inlåsningsproblematiken tillsammans med ett påtryckningsmedel i för-

handling kan införas genom en exit-regel. Till sist bör kapitalskyddet beaktas vilket 

inte nödvändigtvis innebär ett kvarvarande aktiekapital utan i stället en mer redovis-

ningsbaserad reglering där ett solvenstest kan införas varmed även förespråkas ett 

strängare ansvar inom bolaget för åtnjutandet av det begränsade personliga ansvaret. 
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Abstract 

The Swedish limited company is regulated by the Swedish Companies Act of 2005 

(SCA), wherein most articles regulate both private and public companies and only a 

few articles regulate only public companies. It can hereby be questioned whether 

private smaller companies’ needs are fully considered in the regulation. The purpose 

of this thesis is therefore to examine how small and medium sized companies 

(SME:s) should be regulated in comparison with the existing law to see how well it 

actually suits these companies’ needs. The presentation has its base in the field of 

law and economics where the company is seen as a nexus of contracts and great val-

ue is put into the efficiency of a law rule. The transaction costs which the regulation 

either increases or decreases for the companies are considered and an assessment of 

what the parties to a contract would have agreed to through bargaining under perfect 

conditions is used to determine what should be regulated and how. 

Conclusions that can be drawn from the presentation are firstly that the SCA does not 

meet the specific needs of SME:s and need revision. A base in the regulation should 

be the use of default rules to transfer cost from the companies onto the legislator. 

Areas that in particular need to be covered are company organization where conflict 

resolution models need to be regulated otherwise it can be left quite freely for the 

companies to self-regulate that part. Minority protection with a solution to the prob-

lem of lock-in together with a mechanism that puts the minority at a better bargaining 

position through e.g. an exit-rule is needed. Capital protection that not necessarily 

means to maintain the capital requirement but rather a more accounting oriented ap-

proach where a solvency test can be introduced. This would require a higher level of 

responsibility within the company to level the benefit of limited liability. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Bolag och bolagsrätt  

Aktiebolaget är en juridisk person i Sverige och det är den juridiska personen som age-

rar utåt i dess relationer med omvärlden. Det är bolaget och inte dess ägare som står 

som ansvarigt för agerandet och således tar konsekvenserna därav.
1
 Bolaget kan härav 

framstå som en enskild individ, men det är dock en missvisande beskrivning. Bolaget är 

inte en individ som kan fatta beslut av sig självt och agera därefter. Istället ät det en 

funktion som existerar genom lagreglering där en komplex sammansättning av olika 

individers motstridande syften och mål finner balans inom ramen för avtalsrelationer.
2
 

Sammanfattat brukar bolaget således benämnas som ett ”nexus of contracts” vilket in-

nebär att bolagsrätten även är nära kopplad till avtalsrätten och de specifika problem 

som avtalsrelationer ger upphov till sätter därmed begränsningen för bolagets agerande 

på marknaden.
3
  

Ett avtal är en produkt av parternas förmåga att komma överens i en förhandling, detta 

innefattar ett antal val för parterna vari en möjlighet lämnas till fördel för en annan. Va-

let har därmed en kostnad i form av det val som parterna inte tar (opportunity cost). Att 

förhandla fram ett resultat innebär även s.k. transaktionskostnader i form av kostnader 

för kontakt med motparten, kostnader i att förhandla fram kontraktet och dess villkor 

samt kostnader för kontroll av att relationen fortlöper i enlighet med avtalet.
4
 Dessa 

kostnader påverkas av lagregleringen i den meningen att parterna måste anpassa sitt 

avtal till att följa en lagregel eller så kan det förenklas genom att vissa delar inte behö-

ver avtalas om.
5
 Den rättsekonomiska frågan är därmed i vilken mån staten bör komma 

in och reglera marknaden och på vilket sätt lagreglerna kan utformas så att de på bästa 

                                                 
1
 ABL 1:3. 

2
 Jensen, A Theory of the Firm, s. 89. 

3
 För diskussion kring bolaget som ett nexus of contracts se bl.a. Easterbrook & Fischel, The Corporate 

2
 Jensen, A Theory of the Firm, s. 89. 

3
 För diskussion kring bolaget som ett nexus of contracts se bl.a. Easterbrook & Fischel, The Corporate 

Contract, s. 1426, Jensen, A Theory of the Firm, s. 87f, Cheffins, Company Law – Theory, Structure 

and operation, s. 31ff. 

4
 Dahlman et.al., Rättsekonomi – En introduktion, s. 83ff. 

5
 Cheffins, Company Law – Theory, Structure and operation, s. 16-19. 
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sätt rent funktionellt smälter samman med densamma? Hur stort utrymme bör markna-

den tillåtas att reglera och styra själv?  

Teorierna kring statlig inblandning är många och det finns ett vitt spektrum av idéer 

kring i vilken omfattning staten bör reglera den privata marknaden och dess aktörer. Ett 

av de starkaste argumenten torde dock vara effektivitet, d.v.s. en strävan efter att resur-

ser fördelas till att användas på ett för dem ändamålsenligt sätt.
6
 Ett område där lagreg-

ler på detta sätt kan vara till hjälp är problemet med asymmetrisk information. Genom 

att förmå part eller uppställa incitament för part att presentera den information som är 

nödvändig för motparten för att fatta ett välgrundat affärsbeslut utjämnas förutsättning-

arna och ett avtal som bäst maximerar båda parters välfärd kan ingås.
7
 Ett annat område 

som blir av särskild vikt för bolagsrätten är de s.k. agentkostnaderna som uppstår i och 

med att ägande och ledning i bolaget är skilt (principal-agent teori). I det här förhållan-

det finns en medfödd intressekonflikt mellan aktieägare, ledning och kreditgivare vilken 

lagregleringen kan hjälpa till att komma tillrätta med.
8
 Berle & Means förutsätter även 

statlig inblandning i sin definition av bolaget då de menar att bolag skall ”serve not alo-

ne the owners or the control but all society”.
9
 Av det nu sagda finns det således skäl för 

statlig inblandning genom lagreglering. Åsikterna kring hur och för vem lagregleringen 

skall ske skiljer sig dock beroende på omständigheterna i övrigt i samhället. Det finns 

självfallet en politisk-ideologisk aspekt i lagstiftningsarbetet och även en överstatlig 

effekt genom den Europeiska Unionen vari flera länders skilda åsikter skall sammanfo-

gas. 

1.1.2 Nuvarande svensk reglering 

Regleringen av de svenska aktiebolagen sker i aktiebolagslagen (2005:551) vilken be-

står av över 800 paragrafer
10

 och tillämpas på både stora som små bolag oavsett om det 

finns en ägare eller om ägandet är spritt på ett stort antal aktieägare. Genom historien 

har aktiebolaget gått från att nästan uteslutande vara en bolagsform för stora företag till 

                                                 
6
 Se t.ex. Posner, Economic Analysis of Law, s. 13. 

7
 Dahlman et.al., Rättsekonomi – En introduktion, s. 91f. 

8
 Se t.ex. Dahlman et.al., Rättsekonomi – En introduktion, s. 22f. 

9
 Berle & Means, The Modern Corporation and Private Property, s. 356. 

10
 819 paragrafer uppdelade i 32 kapitel. 
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att i dagens läge bestå till större delen av små och medelstora företag.
11

 Trots detta har 

regleringen fortsatt vara anpassad till den ursprungliga synen på aktiebolaget med fram-

förallt en reglering som är ägnad att komma tillrätta med dels informationsasymmetrin 

och den intressekonflikt som uppkommer då ledning och ägande är skilt. Exempel på 

denna typ av reglering är funktionsfördelningen med bolagsstämma, styrelse och VD i 

ABL vilken för mindre ägarledda bolag har tämligen liten betydelse.
12

 

Det reformarbete som resulterade i ABL från 2005 hade som mål att förenkla och göra 

lagen mera tillgänglig för dess användare.
13

  Även om den nya lagen är en förbättring i 

jämförelse med sin föregångare har regeringen i en promemoria från 2006
14

 uppmärk-

sammat att lagens omfattande regler kan utgöra ett hinder för mindre bolag och fram-

förallt bolag med endast en ägare. I promemorian sägs vidare att åtskilliga av lagens 

paragrafer ”saknar omedelbar betydelse i ett aktiebolag med en enda aktieägare”.
15

 Syf-

tet med utredningen från regeringens sida är att utreda huruvida en ny bolagsform med 

begränsat personligt ansvar bör bildas för att komma till rätta med överregleringen. Vad 

utredningen kommer fram till är ointressant för den här uppsatsen men vad som är in-

tressant är att problematiken med en överreglering av små och medelstora bolag har 

uppmärksammats och det regeringen faktiskt säger i sin promemoria är att ABL inte 

verkar effektivt när det kommer till små och medelstora bolag. 

1.2 Problemformulering 

En överreglering av de svenska små och medelstora aktiebolagen bör inte vara ekono-

miskt effektiv och kan utgöra ett hinder i bolagens utveckling och framfart. Enligt en 

undersökning gjord av Tillväxtverket
16

 utgör ”krångliga lagar och regler”, med 30 pro-

cent, nummer två efter ”egen tid” i vad småföretagare anser som hinder för sin möjlig-

het att växa. Det är alltså ett reellt problem för dessa företag.  

                                                 
11

 Skog, R. Ny företagsform utan personligt ägaransvar? och statistik från Bolagsverket; av cirka 350 000 

aktiebolag 2009 var cirka 1 100 publika (Bolagsverket, Statistik om företag och föreningar, elektronisk 

källa och telefonsamtal med tjänsteman på Bolagsverket 2010-10-20). 

12
 Se Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 171. 

13
 Prop. 2004/05:85 Ny Aktiebolagslag, s. 200. 

14
 JU 2006/8869/L1 Behovet av en ny bolagsform. 

15
 JU 2006/8869/L1 s. 1. 

16
 Tillväxtverket, Hinder för tillväxt, elektronisk källa. 
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Små och medelstora bolag skiljer sig även från den typ av bolag som aktiebolaget till en 

början typiskt sett riktade sig mot, nämligen större bolag med ett större antal aktörer. 

Därför borde även regleringen av dessa bolag behöva se annorlunda ut. I Sverige är det 

endast en mindre skillnad i regleringen av publika och privata bolag och som regeringen 

uppmärksammar i promemorian angående en ny bolagsform saknar dessutom många av 

reglerna direkt betydelse för mindre bolag.
17

 Det kan därmed ifrågasättas ifall ABL är 

flexibel nog att tillgodose små och medelstora bolags behov. Den fråga som regeringen 

väljer att behandla är frågan kring en ny bolagsform som skulle komma att regleras i 

samma lag som aktiebolaget, likt den reglering som finns i Storbritannien, varmed ett 

alternativ skulle vara att bolagsformerna regleras i separata lagar, så som är fallet i bl.a. 

Tyskland. Vilket alternativ lagstiftarna väljer för det fall att en ny bolagsform utarbetas 

är dock av mindre betydelse, vad som är intressant är istället på vilket sätt reglerna bör 

utformas för att på bästa sätt anpassas till små och medelstora bolags behov. Vad är det 

som utmärker dessa bolag och vad bör lagstiftaren således ta hänsyn till i utformningen 

av reglerna? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en reglering av privata små och medelstora 

bolag bör se ut. Detta med fokus på lagregleringens inverkan på transaktionskostnader-

na i bolaget. För att uppnå syftet tar uppsatsen två perspektiv varmed det första diskute-

rar bolagsrättslig reglering på ett övergripande plan och det andra fokuserar på den mer 

specifika regleringen av privata aktiebolag. 

1.4 Metod 

Uppsatsen tar inte nödvändigtvis helt avsteg i en traditionell juridisk metod av att un-

dersöka lagtext, förarbeten, praxis och doktrin, i den ordningen, och därigenom tolka 

och systematisera gällande rätt. Metoden för uppsatsen bör ändock kunna beskrivas som 

en rättsdogmatisk metod men med inslag av mer moderna arbetsmetoder vari framför-

allt utgångspunkt tas i en rättsekonomisk syn på bolagsrätten,
18

 med vilket menas att 

                                                 
17

 JU 2006/8869/L1 s. 1. 

18
 Peczenik, Juridikens allmänna läror, s. 249. 
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ekonomiska teorier får ta plats i synen på en lagregels effektivitet och uppbyggnad.
19

 

Framförallt används ett synsätt vari beaktas vad parterna i ett avtal skulle förhandla 

fram under ideala förhållanden, vad parterna hypotetiskt skulle förhandla fram.
20

 Lag-

reglers utformning studeras dels på ett övergripande plan, dels på en mer specifik nivå i 

fråga om små och medelstora bolag varmed bl.a. en jämförelse av ett antal regleringar 

för dessa bolag genomförs. Valet av de olika exemplen (SPE-bolaget, Tyskland, Dan-

mark och Storbritannien) är ägnat att representera typfall av bolagsrättsliga regleringar 

för mindre bolag och det är funktionen i regleringen som ligger i fokus. Grunden i typ-

fallen borde kunna avspeglas i flertalet länders regleringar så de utvalda representerar 

således inte någon urtyp eller perfekt exempel utan innehar endast tillräcklig karaktär av 

typfallet för att kunna belysa dess huvuddrag. Motiveringen till valet av exemplen är att 

de representerar både den kontinentaleuropeiska som den anglosaxiska typen av bolags-

rätt och att de innehar de skillnader som jag varit ute efter att belysa i de olika typfallen.  

De källor som används i uppsatsen är framförallt hämtade ur doktrinen och analysen 

grundas främst på teorier kring verkligheten och det är således inte en studie av en fak-

tisk regel utan mer en diskussion kring en hypotetisk optimal reglering som genomförs. 

Varmed även en kort utformad rekommendation till lagstiftaren presenteras med de 

mest centrala områden att ta i beaktande i regleringen av mindre bolag.   

I görligaste mån har ursprungskällan till en argumentation eller teori eftersträvats vilket 

ger viss tyngd till arbetet men även senare källor anses vara av vikt då dessa många 

gånger utgör en sammanvägning av tidigare teorier och argumentationer och kan ställa 

dessa i relation till dagens rättssystem. I användningen av utländsk rätt har lagen varit 

en utgångspunkt men litteratur och i viss mån förarbeten har i behov av ämnesförståelse 

även använts. De elektroniska källor som refererats till är i huvudsak statliga källor så-

som Bolagsverket, Companies House eller Germany Trade and Invest, för att upprätt-

hålla en viss trovärdighet till källan. 

Källorna som används i jämförelsen mellan olika regleringar är både svenska som ut-

ländska. Den grundläggande problematiken torde dock vara relativt överensstämmande 

                                                 
19

 Jfr. Posner, Economic Analysis of Law. 

20
 ”The Hypothetical Bargaining Model”, Cheffins, Company Law – Theory, Structure and Operation, s. 

264ff. som grundas i teorier från bl.a. Coase, The Nature of the Firm, Easterbrook & Fischel, The Cor-

porate Contract och Gordon, The Mandatory Structure of Corporate Law. 
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vilket gör att paralleller kan dras i de olika diskussioner som förs angående små och 

medelstora bolag. 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen har inte för avsikt att heltäckande analysera små och medelstora bolags be-

hov och hur en reglering därav bör se ut, då en sådan analys skulle vara alltför omfat-

tande. Således kommer endast en rad kärnfrågor i regleringen av dessa bolag att diskute-

ras. Eftersom uppsatsen därmed berör flertalet frågeställningar är det uppenbart att nå-

gon uttömmande analys av hur dessa områden bör regleras inte kan genomföras då 

många av de områden som diskuteras skulle kunna vara föremål för egna arbeten i sig 

(t.ex. frågan kring kapitalkravets inverkan på entreprenörskap) men jag önskar ändock 

att på bästa sätt försöka presentera lösningar på de problemställningar som tas upp för 

diskussion. Det är vidare inte föremål för uppsatsen att ta ställning till om en ny bolags-

form bör utarbetas eller ej, utan fokus ligger i själva regleringen som sådan av privata 

mindre bolag.  

Uppsatsen behandlar endast ekonomisk teori ytligt och analyserar inte den samhälls-

ekonomiska nyttan alltför långt utan koncentrerar diskussionen kring små och medelsto-

ra bolags problematik och vad som inom detta område blir av relevans. Det är vidare 

endast den rent bolagsrättsliga regleringen som kommer att behandlas i uppsatsen och 

relaterade områden såsom arbetsrätt eller skatterätt, som är applicerbara på privata bo-

lag, kommer således inte att beröras. Aktiebolagslagens regler kommer endast att berö-

ras i den mån de är av relevans för framställningen och det är alltså inte en heltäckande 

analys av lagen som kommer att företas utan endast i relation till de områden som dis-

kuteras kring små och medelstora bolag. 

1.6 Disposition 

I inledningskapitlet presenteras en grundläggande diskussion kring bolag och bolagsrät-

ten för att leda in läsaren på ämnet och underlätta förståelsen för problematiken. I inled-

ningen presenteras även uppsatsens syfte, metod och avgränsningar.  

Nästkommande avsnitt behandlar reglering av bolagsrätten på ett övergripande plan i 

utformningen av rättsregler och dess sammansättning för att bygga förståelse för grun-

den i arbetet med att utforma lagregler. Vidare presenteras den s.k. ”Hypothetical Bar-
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gaining Model” som beskriver lagen som ett standardkontrakt vilket är ett genomgående 

synsätt för uppsatsen. Därefter presenteras ett antal exempel på bolagsrättsliga re-

gleringar av privata bolag varmed varje exempel representerar ett typfall av reglering. 

Varje avsnitt avslutas med en diskussion kring vad som är karaktäristiskt för typfallet 

samt dess för- och nackdelar och denna framställning ligger i mångt och mycket till 

grund för analysens diskussion. Det tredje kapitlet redogör för små och medelstora bo-

lags specifika karaktär och är ägnat att ge läsaren en bild av hur dessa bolag skiljer sig 

från de större publika aktiebolagen inom några områden. I samma avsnitt kommer även 

ABL:s regler att diskuteras i anknytning till de områden som presenteras. Genom att 

visa på hur den svenska regleringen ser ut idag underlättas diskussionen kring hur re-

gleringen eventuellt kan förbättras. 

Det fjärde kapitlet är diskussionsdelen i uppsatsen vari en första del diskuterar reglering 

av små och medelstora bolag generellt i anknytning till typfallen varmed även en möjlig 

modell diskuteras. Den andra delen i diskussionen tar upp ABL och små och medelstora 

bolags specifika behov där en summering av vad som tidigare presenterats avseende 

bolagen och den svenska regleringen ställs mot varandra i jämförelse. Uppsatsen avslu-

tas med en presentation av slutsatser som kan dras av det anförda och en checklista för 

lagstiftaren där de mest centrala punkterna att ta i beaktande vid regleringen av små och 

medelstora bolag presenteras. 

Mina egna tankar och synpunkter kommer framförallt att framföras, förutom i diskus-

sionsdelen av uppsatsen, även i presentationerna av typfallen i avsnitt 2.4. 
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2 Bolagsrättslig reglering 

2.1 Inledning 

Enligt ekonomisk teori bör en transaktion medföra att resurser fördelas till att utnyttjas 

på ett för dem ändamålsenligt sätt, vilket medför att effektivitet uppnås. För rättseko-

nomisk teori innebär det att i utformningen av en lagregel bör effektivitet eftersträvas 

för att på så sätt få ett utfall som gynnar de flesta berörda parter eller i varje fall inte gör 

så att någon av dem får en sämre position än innan (Pareto-effektivitet
21

).
22

 Att någon 

inte skall hamna i en sämre position än innan har dock ansetts nära omöjligt att uppnå 

vid lagreglering och effektivitet har därför även ansetts kunna uppnås så länge fördelar-

na överstiger kostnaderna (Kaldor-Hicks effektivitet).
23

 I det följande kommer en rad 

tankar kring reglers utformning och sammansättning att presenteras. 

2.2 Regelutformning 

I struktureringen av bolagsrätten är det av vikt att de regler som tas fram ges den ut-

formning som på bästa sätt verkar för att uppnå sitt syfte samtidigt som de är lätta att ta 

till sig och har ett mått av förutsebarhet. Det handlar om att avgöra i vilken utsträckning 

de bolagsrättsliga aktörerna bör ha friheten att själva reglera sina mellanhavanden och i 

vilken mån det i stället är mer effektivt med en lagreglering. Effektiviteten i reglerna 

beror på hur väl de är anpassade för den situation de reglerar och det finns således olika 

uppbyggnader eller utformningar som passar sig bättre eller sämre i olika situationer. 

De Kluiver menar att det är viktigt att lagen ges en utformning som kan anpassas till de 

olika bolagens behov oavsett om det rör sig om ett bolag med endast en ägare som ock-

så utgör ledning i bolaget eller ett familjeföretag med de specifika behov som det inne-

bär eller en komplicerad joint venture struktur.
24

  

                                                 
21

 En transaktion eller ett beslut är Paretoeffektivt i det fall det resulterar i att någon får det bättre utan att 

någon för det får det sämre. Se t.ex. Cheffins, Company Law – Theory, Structure and Operation, s. 14. 

22
 Se t.ex. Posner, Economic Analysis of Law, s. 13ff. 

23
 Cheffins, Company Law – Theory, Structure and Operation, s. 14f. 

24
 de Kluiver, Towards a Simpler and More Flexible Law of Private Companies – A New Approach and 

the Dutch Experience, s. 51. 
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Cheffins väljer att dela in lagregler i tre typslag; ”mandatory” (tvingande), ”presumpti-

ve” (dispositiva) och ”permissive” (tillåtande regler). Tvingande och dispositiva regler 

har det gemensamt att de är gällande för parterna utan något positivt handlande, vidare 

vad gäller de dispositiva reglerna kan parterna välja att aktivt avtala bort dem (opt out) 

medan de tvingande reglerna gäller för parterna oavsett. De tillåtande reglerna däremot 

kräver att de som berörs av regeln aktivt väljer att den skall gälla (opt in).
25

  

Gordon menar att tvingande regler har en funktion i att bygga en grund för vad bolaget 

är och dess struktur vilket bidrar till att minska kostnaderna för bolagsaktörerna i och 

med att de inte själva behöver bygga upp den.
26

 Cheffins anser vidare att tvingande reg-

ler passar sig på områden vari uppfattningen om hur förhållandet bör regleras torde be-

stå över en längre tid med argumentationen att ett reformarbete inom lagstiftningen kan 

vara en långdragen och kostsam process samt att en tvingande regel inte lämnar något 

utrymme för parterna att själva korrigera en över tid ändrad uppfattning på området. I de 

fallen skulle dispositiva eller tillåtande regler vara mer lämpliga i och med att de är mer 

flexibla inför förändrade förhållanden.
27

  

Dispositiva regler har således sina fördelar i att de är mer flexibla än tvingande regler, 

dessa regler kan ses som typiska gap-fillers till parternas egna avtal som gäller utan att 

de själva behöver förhandla om dem. Det är dock av vikt att den dispositiva regeln är 

välformulerad och att den fördelar rättigheter och skyldigheter såsom parterna önskar 

för att den skall få bästa möjliga utfall.
28

 Då en dispositiv regel ”passar in” i hur flertalet 

aktörer skulle reglera förhållandet kan den bidra till att minska transaktionskostnader då 

det inte är många som väljer att opt out. Dock kan motivet till att inte själva reglera vara 

just att en egen reglering skulle ge upphov till transaktionskostnader och således agerar 

parterna passivt även om att opt out skulle vara mest fördelaktigt för dem; regeln är till-

räklig men är inte den optimala för deras specifika förhållande.
29

  

                                                 
25

 Cheffins, Company Law – Theory, Structure and Operation, s. 217ff. 

26
 Gordon, The Mandatory Structure of Corporate Law, s. 1554ff. 

27
 Cheffins, Company Law – Theory, Structure and Operation, s. 235. 

28
 Jfr. Dahlman et.al., Rättsekonomi – En introduktion, s. 93f. 

29
 Cheffins, Company Law – Theory, Structure and Operation, s. 257. 
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De tillåtande reglerna erbjuder en möjlighet att göra avsteg från vad som enligt huvud-

regeln inte är tillåtet. Dock innebär ett val att opt in i detta fall transaktionskostnader för 

parterna och för att en sådan regel skall vara effektiv krävs således att den endast gäller 

undantagsfall och inte sådant som de flesta ämnar göra vilket skulle förespråka en dis-

positiv utformning av regeln i dess ställe. Så länge det är fler som använder sig av re-

geln än det är som väljer att opt out blir det sammanlagda resultatet en minskning av 

transaktionskostnaderna.
30

 

Vad som hittills har sagts om reglers utformning behandlar på vilket sätt reglerna blir 

gällande för berörda parter. Det är även av vikt att reglerna utformas på ett sådant sätt 

att de är lätta att ta till sig och på så sätt blir förutsebara. Cheffins ställer därmed upp 

ytterligare tre typer av regler för detta ändamål; ”bright-line rules” (tydliga regler), ”de-

tailed scheme” (utförliga regler) och ”open-textured catch-all” (generella regler).
31

 De 

tydliga reglerna karaktäriseras av att de är lätta att tillämpa genom sin raka och klara 

utformning och på så sätt är lätta att ta till sig för berörda parter. Det kan dock vara 

olämpligt att använda sig av en dylik regel i de fall en alltför enkel utformning lämnar 

plats till tolkning av vad som kan tänkas falla in under den, varav förutsebarheten skulle 

gå förlorad. I de fallen kan det i stället vara bra med en mera utförlig regel för att mins-

ka risken för tolkning. En sådan utformning kan naturligtvis inte alltid täcka in allt och 

samtidigt vara lätt att ta till sig vilket gör att en noga avvägning måste företas vid ett 

sådant utformande. En alternativ lösning skulle kunna vara en generell regel som inne-

fattar ett stort spektrum men som kompletteras med mera detaljerade riktlinjer för de 

specifika fallen. En positiv sida av en sådan regel är att den blir flexibel och kan lätt 

anpassas till nya förhållanden samtidigt som det på den negativa sidan innebär ett om-

fattande arbete att utarbeta de supplerande riktlinjerna.
32

 

2.3 The Hypothetical Bargaining Model 

Coase beskriver företaget (the Firm) som den samling transaktioner som uteslutit mark-

naden för att allokera resurser och i stället använt sig av en styrelse eller specifik regi 

(authority) för detta ändamål. Företaget utgörs således av de transaktioner som inom 

                                                 
30

 Jfr. Cheffins, Company Law – Theory, Structure and Operation, s. 254. 

31
 Cheffins, Company Law – Theory, Structure and Operation, s. 288. 

32
 Cheffins, Company Law – Theory, Structure and Operation, s. 288ff. 
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företaget utgör en mindre kostnad än om de skulle utföras på marknaden.
33

 Easterbrook 

och Fischel menar vidare att strukturen kring bolaget bygger på frivilliga arrangemang 

(avtal) vilket innebär att de förutsättningar som i grunden uppställs har varit föremål för 

ett godkännande och det som nekats har således lämnats utanför varför den struktur som 

återfinns i bolaget torde avspegla vad som varit önskvärt från parternas sida och i för-

längningen vad de ansett varit bäst för bolaget.
34

 Lagstiftarens roll, menar de, blir där-

med att förenkla detta förfarande för parterna och minska kostnaderna för dem.
35

  

The Hypothetical Bargaining Model (HBM) har sin utgångspunkt i vad parterna i en 

kontraktsituation skulle förhandla fram under ideala förutsättningar, d.v.s. vad parterna 

rationellt skulle avtala om de hade full information, saknade betydande transaktions-

kostnader och helt och fullt kunde lita på att avtalet kommer att fullföljas på det sätt 

som överenskommet. Det finns två sätt att applicera HBM, dels ur en individuell vinkel 

där det krävs en analys av det specifika avtalsförhållandet för att avgöra vad parterna 

skulle avtala i den specifika situationen och dels ur en generell vinkel vari analyseras 

vad de flesta, innefattade i samma kategori av bolagsrättsliga aktörer, skulle avtala kring 

en specifik fråga.
36

 Att använda sig av HBM i utformandet av lagregler menar Easterb-

rook och Fischel skulle leda till minskade transaktionskostnader för bolagen eftersom i 

det fall reglerna är utformade efter de krav och förväntningar som merparten har kom-

mer få välja att avtala bort regeln (opt out).
37

 

Inom ramen för HBM diskuteras således dels vilken typ av transaktioner som parterna 

skulle avtala om, dels vilken typ av regel som skulle passa den specifika transaktionen. 

Vad gäller typen av transaktion som från bolagens sida borde ligga inom ramen för vad 

som är önskvärt att reglera i lag är sådant som parterna lägger ner tid och resurser på att 

förhandla fram i avtal, s.k. ”high cost commitments”. Rör det sig i stället om sådant som 

snarare kan liknas vid sedvänja mellan parterna och som de inte bemödar sig att formu-

lera i avtal, s.k. ”low cost commitments”, är det förmodligen inte heller något som bör 

                                                 
33

 Coase, The Nature of the Firm, s. 386ff. 

34
 Jfr. Easterbrook & Fischel, The Corporate Contract, s. 1416ff. 

35
 Easterbrook & Fischel, The Corporate Contract, s. 1444f. 

36
 Cheffins, Company Law – Theory, Structure and Operation, s. 264f. 

37
 Easterbrook & Fischel, The Corporate Contract, s. 1444. 
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regleras i lag. För sådana transaktioner bör parterna således få ett utrymme att formulera 

sina egna klausuler om de så önskar.
38

 

En lag som utformats efter HBM skulle till synes vara optimal då den avspeglar vad 

merparten av aktörerna inom bolagen skulle avtala om under ideala förutsättningar, vil-

ket innebär att få önskar göra avsteg ifrån den och på så sätt minskar transaktionskost-

naderna. Teoretisk sett är det också förmodligen så, men i praktiken förstås att det arbe-

te och tid som en lagstiftare skulle behöva lägga ner för att få fram bolagsaktörernas 

preferenser inte borde vara realistiskt att kräva varför en generalisering kommer att 

ske.
39

 Ytterligare skäl till försiktighet är att användningen av hypotetiska fakta i utform-

ningen av lagregler lätt kan slå fel, det finns inga garantier för att det scenario som må-

lats upp verkligen kommer att överensstämma med vad aktörerna i verkligheten faktiskt 

skulle förhandla fram.
40

 

2.4 Reglering av små & medelstora bolag: typfallen 

2.4.1 Inledning 

Små och medelstora bolag har vissa karaktärsdrag som skiljer sig från större bolag. Det 

avspeglar sig också i de flesta bolagsrättsliga regleringar vari mindre bolag, allt som 

oftast, erbjuds en enklare reglering med färre måsten. I det följande kommer ett antal 

exempel på regleringar ur verkligheten att presenteras och i anslutning till exemplen 

presenteras typfall av reglering för mindre bolag som exemplet kan härledas ur. 

2.4.2 EU:s Societas Privata Europea 

Förslaget till ett privat unionsbolag (Societas Privata Europea, SPE) är en del i ett av 

kommissionen utformat åtgärdspaket för små och medelstora företag i EU (Small Busi-

ness Act
41

). Åtgärdspaketet syftar till att dels stärka små och medelstora bolags konkur-

renskraft på den inre marknaden, dels att förenkla gränsöverskridande företagande och 

                                                 
38

 Cheffins, Company Law – Theory, Structure and Operation, s. 275. 

39
 Jfr. Cheffins, Company Law – Theory, Structure and Operation, s. 303f. 

40
 Jfr. Dahlman et.al., Rättsekonomi – En introduktion, s. 104. 

41
 KOM (2008) 394. 
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på så sätt minska de kostnader som uppstår på grund av att den bolagsrättsliga re-

gleringen skiljer sig mellan medlemsstaterna.
42

  

Förslaget karaktäriseras av en hög grad frihet för stiftarna i bolaget att reglera det inre 

förhållandet själva. I bolagsordningen regleras därmed frågor kring bolagets organisa-

tion vilket följer av en strävan efter mer flexibilitet för aktieägarna att bestämma det inre 

förhållandet i bolaget. Det är främst förordningen som reglerar SPE-bolaget men den 

nationella lagstiftningen i det land där bolaget har sitt säte reglerar delar som t.ex. rör 

omstrukturering, upplösning och ogiltighet eller eventuella regler kring arbetstagarmed-

verkan.
43

 SPE-bolaget regleras endast bolagsrättsligt genom förslaget, vilket innebär att 

arbetsrätt, skatterätt, insolvensrätt och andra regleringar som påverkar bolaget är lämna-

de åt den nationella lagstiftningen att reglera, vilket innebär att de kostnader som upp-

kommer till följd av dessa regler förblir desamma för SPE-bolaget som den nationella 

motsvarigheten av privat bolag.
44

 

Ledningsstrukturen fastställs i bolagsordningen varmed stiftarna själva har en stor frihet 

att välja hur de vill att bolaget skall ledas och vilken funktionsfördelning som före-

dras.
45

 Förordningen räknar upp vissa beslut som måste fattas av aktieägarna, dock 

ställs inget krav på att bolagsstämmor hålls utan den metod som ägarna vill använda när 

beslut skall fattas av aktieägarna skall istället anges i bolagsordningen. För vissa beslut 

kräver förordningen kvalificerad majoritet (två tredjedelar av bolagets röster) och i an-

nat fall skall det framgå av bolagsordningen vilken majoritet som krävs för beslutsfat-

tande. Förordningen innehåller vidare inga standardbestämmelser som skall träda in att 

gälla i det fall bolagsordningen inte reglerar de områden som förutsetts. Då bolagsord-

ningen inte innehåller angivna bestämmelser skall emellertid den nationella lagstift-

ningen föreskriva påföljder för detta eller för andra fall av överträdelser av förordning-

en.
46

 

                                                 
42

 KOM (2008) 396, s. 2. 

43
 KOM (2008) 396, Artikel 39-41 ang. upplösning och ogiltighet och Artikel 34 ang. arbetstagarmedver-

kan som endast finns i ett fåtal medlemsländer, ex. Sverige och Danmark. 

44
 Uziahu-Satcroos i Zaman et.al. (eds.), The European Private Company (SPE) – A Critical Analysis of 

the EU Draft Statute, s. 15. 

45
 Jfr. 2007/08:FPM133, s. 3. 

46
 2007/08:FPM133, s. 3. 
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Aktieägarna beslutar vilka rättigheter och skyldigheter som en aktie skall medföra, 

eventuella begränsningar att överlåta aktier samt ifall bolaget skall ha möjlighet att för-

värva egna aktier. Det uppställs även en möjlighet för ägarna att föreskriva om inlösen 

av minoritetsaktier eller skyldighet för majoritetsägare att lösa ut minoritetsägare skall 

kunna genomföras. Aktiekapitalkravet föreslås sättas till en euro, vilket motiveras med 

att ett kapitalkrav inte skall verka uteslutande och att ägarna själva förmodligen bäst kan 

avgöra bolagets kapitalbehov. Stiftande aktieägare får själva bestämma om ersättningen 

för aktierna vid bildandet eller vid en kapitalökning skall vara i kontant form eller ge-

nom apportegendom. Det måste dock anges i bolagsordningen i vilken form ersättning 

skall erläggas. Angående utdelning från SPE-bolaget finns regler i förslaget kring ex-

empelvis vinstutdelning och förvärv av bolagets egna aktier. En kontroll av bolagets 

balansräkning krävs innan utdelning och efter utdelningen får inte bolagets tillgångar 

understiga bolagets skulder.
47

  

Enligt förslaget skall det stå fritt för SPE-bolaget att flytta sitt säte till en annan med-

lemsstat utan att först avvecklas. Dessa regler är även förenade med bestämmelser kring 

arbetstagarmedverkan för det fall att en tredjedel av arbetstagarna arbetar i den med-

lemsstat som bolaget flyttar sitt säte från.
48

 

Som bilagor till förslaget återfinns dels en bolagsordning som visar vad SPE-bolagets 

bolagsordning minst skall reglera och dels en blankett för registrering av flytt av SPE-

bolags säte. Det är även på förslag att en uppsättning modellartiklar skall utformas som 

bolagen kan använda i sin bolagsordning för att minska kostnaderna för egen utform-

ning.
49

 Förslaget angående modellartiklarna lades inte fram i det officiella förslaget till 

SPE-bolaget utan kommissionen beslutade att de skulle läggas fram som ett särskilt för-

slag från the Advisory Group.
50

 

                                                 
47

 2007/08:FPM133, s. 2f. 

48
 2007/08:FPM133, s. 4. 

49
 Zaman & Koppert-van Beek i Zaman et.al. (eds.), The European Private Company (SPE) – A Critical 

Analysis of the EU Draft Statute, s. 48. 

50
 Se Europeiska Kommissionen, Minutes of the 10th meeting of the Advisory Group on Corporate Go-

vernance and Company Law, DG MARKT/F2/LZ D(2008) och Drury, Conference on the European 

Private Company, elektronisk källa. 
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2.4.3 Standardkontrakt med opt in möjligheter 

Ett typfall som har många likheter med The Hypothetical Bargaining Model
51

 är då re-

gleringen är utformad som ett standardkontrakt som har opt in möjligheter eftersom 

reglerna i det fallet är utformade efter vad som förmodas passa de flesta aktörers behov. 

Det karaktäristiska för det här typfallet är att en modell uppställs varmed bolagen kan 

välja att opt in och använda sig av modellens artiklar alternativt att själva välja utform-

ningen på de regler som krävs. Det finns således områden som måste regleras men fri-

heten ligger i på vilket sätt de kan regleras. Det är framförallt det inre förhållandet som 

bolaget ges frihet att reglera och efter en gemensam stomme ges även frihet att reglera 

själva uppbyggnaden av bolaget. Gordon menar att det som skall regleras i bolagsord-

ningen (det inre förhållandet) inte bör regleras av tvingande regler eftersom att stiftarna 

i bolaget vid tidpunkten för bolagsordningens upprättande bär hela kostnaden varför de 

inte har incitament att inte agera i bolagets bästa (läs: investerarnas bästa i och med att 

bolaget är ämnat att maximera ägarnas vinst).
52

 I SPE-bolagets utformning ges en långt-

gående frihet för ägarna att själva bygga upp det bolag som de själva anser passa in på 

deras verksamhet och deras specifika behov, om än i kontrollerad form.  

Bilaga I till SPE-förslaget anger vad bolagsordningen minst skall innehålla. Det är inte 

en exakt modell utan endast en uppräkning av områden som måste täckas, vilket ger 

aktörerna inom bolaget en frihet att utforma sina egna klausuler att passa in i deras situ-

ation.
53

 Fördelen med en sådan lösning är att den är mycket flexibel och förändringar i 

uppfattningen hos bolagen kring hur ett visst förhållande bör regleras kan relativt snabbt 

korrigeras. Att reglerna, som är förslaget till SPE-bolaget, inte gäller utfyllande kräver 

dock att bolaget verkligen täcker upp nödvändiga områden och det faktum att bolagen 

själva behöver utforma sina klausuler ger även upphov till transaktionskostnader. Ge-

nom att utforma ett modellavtal med modellklausuler kan dock lagstiftaren minska 

kostnaderna för bolagen och de områden som krävs blir också täckta.  

Ett stort mått av frihet behöver inte endast vara positivt, det kan exempelvis tänkas att 

en avsaknad av tvingande regler kan ge upphov till opportunistiskt agerande av majori-

                                                 
51

 Se avsnitt 2.3 Hypothetical Bargaining Model. 

52
 Se Gordon, The Mandatory Structure of Corporate Law, s. 1556, dock avseende publika bolag. 

53
 Zaman & Koppert-van Beek i Zaman et.al. (eds.), The European Private Company (SPE) – A Critical 

Analysis of the EU Draft Statute, s. 48. 
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teten i bolaget till nackdel för minoriteten. Det är vidare av vikt att en uppställning 

tvingande regler till skydd för bolagets borgenärer finns att tillgå då den personliga an-

svarsfriheten bör vägas upp av sådan reglering.
54

  

2.4.4 Tyskland 

Tyskland har i mångt och mycket varit en förebild för den svenska bolagsrätten och det 

finns således en hel del likheter dem emellan. Ägarstrukturen i tyska bolag är ett exem-

pel där en koncentrerad ägarstruktur dominerar, oavsett om det är ett publikt Aktienge-

sellschaft (AG) eller ett privat Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Den se-

nare bolagsformen, GmbH, är den mest populära bolagsformen i Tyskland. 2008 under-

gick lagen för GmbH en reform som skall ha resulterat i ett antal förenklingsåtgärder 

bl.a. för uppstarten av bolaget genom att en ny bolagsform skapats, ett s.k. mini-

GmbH.
55

 I vilket det inte ställs något krav om minimikapital vid uppstarten.
56

 Det är 

dock det vanliga GmbH som kommer att presenteras här. 

Delägarrätterna i ett GmbH kan inte likställas vid aktier utan snarare andelar, vilket 

medför att bolaget för svensk vidkommande närmast kan benämnas som ett andelsbo-

lag. Andelarna i ett GmbH får inte överlåtas genom offentlig handel, utan en andels-

överlåtelse är formbunden och måste notariseras. Förfarandet övervakas av en offentlig 

notarie som tar ut en avgift för notariseringen.
57

  Det är därmed inte lika lätt att omsätta 

andelar i ett GmbH som med aktier i ett aktiebolag. Detta innebär vidare att ett GmbH 

måste förlita sig på det kapital som ägarna tillskjuter eller via lån från kreditinstitut.  

Fördelen med ett GmbH, gentemot ett AG, ligger i användarvänligheten. Bolagets orga-

nisation är inte lika formbunden och mycket kan regleras av bolagsmännen själva i bo-

lagsavtalet
58

 samt att många av reglerna i GmbH Gesetz är dispositiva. Härmed blir 

                                                 
54

 Se Olaerts i Zaman et.al. (eds.), The European Private Company (SPE) – A Critical Analysis of the EU 

Draft Statute, s. 137. 

55
 Ett mini-GmbH kräver inget minimikapital vid uppstarten, tanken är dock att bolaget ska övergå till ett 

vanligt GmbH så småningom varför en fjärdedel av bolagets vinst måste sparas varje år intill det bund-

na kapitalet i bolaget motsvarar kapitalkravet i ett GmbH. Se Germany Trade and Invest, Private Li-

mited Liability Company (GmbH), elektronisk källa. 

56
 Germany Trade and Invest, Private Limited Liability Company (GmbH), elektronisk källa. 

57
 GmbH Gesetz 40 §. 

58
 Jfr. GmbH Gesetz 3 §. 
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denna bolagsform mer anpassningsbar och kan förändras efter olika verksamheters be-

hov.
59

  

Det finns en bestämmelse om minsta kapital i ett GmbH (s.k. ”Stamkapital”) om minst 

25 000 Euro.
60

 Bolaget har två obligatoriska organ; Gesamtheit der Gesellschafter (bo-

lagsstämma) och Geshäftsführer (styrelse/VD). Bolagsstämman är GmbH:s högsta or-

gan och kan besluta i alla bolagets angelägenheter så länge inte annat sägs i lag eller 

bolagsordningen.
61

 Styrelsen/VD:n leder och företräder bolaget i enlighet med vad som 

stadgas i lag, bolagsordning och genom anvisningar från bolagsstämman. Ledningen i 

bolaget har ett stort ansvar och kan exempelvis bli skadeståndsskyldig gentemot bolaget 

om dess skyldigheter åsidosätts.
62

 Vidare kan ledningen bli ansvarig gentemot tredje 

man i det fall denne drabbas av att ledningen åsidosätter sina skyldigheter. Ledningen 

ansvarar även för upprätthållandet av bolagets stamkapital och att detta inte delas ut till 

delägarna.
63

 Ägarna i bolaget har även de en lojalitetsplikt mot bolaget och mot andra 

delägare som kan sägas fungerar proportionellt mot det mått av inflytande ägaren har.
64

 

Ett avvecklande av ett GmbH sker i regel genom beslut av andelsägarna och en likvida-

tor träder då in i Gesellschaftsfürerns ställe. Detta måste anmälas till Handelsregistret. 

Ett GmbH kan även lösas upp genom ett insolvensförfarande vari det först prövas ifall 

bolaget har tillräckliga medel att bekosta ett sådant, i annat fall utsläcks bolaget direkt 

genom avsaknad av tillgångar. Om ett insolvensförfarande tillåts förordnas en konkurs-

förvaltare att förrätta konkursen och dela ut bolagets tillgångar till borgenärerna enligt 

prioritetsordning.
65

 

                                                 
59

 Germany Trade and Invest, Private Limited Liability Company (GmbH), elektronisk källa. 

60
 GmbH Gesetz 5 §. 

61
 GmbH Gesetz 45 §. 

62
 GmbH Gesetz 43 § 2 st. Exempel på ledningens skyldigheter är  att följa delägarnas instruktioner, loja-

litetsplikten, se till att skattedeklaration inlämnas, bokföringsplikten och upprättande av årsredovisning 

(41 § och framåt GmbH Gesetz). 

63
 Exportrådet, Aktuella tendenser beträffande GmbH-bolagsledares ansvarsskyldighet i Tyskland, elek-

tronisk källa. 

64
 Engsig Sørensen i Neville & Engsig Sørensen (eds.), Company Law and SMEs, s. 130f. 

65
 Exportrådet, Avslutande av Affärsverksamhet i Tyskland, elektronisk källa. 
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2.4.5 Opt out reglering med stort ansvar 

Innebörden av en ”opt out reglering med stort ansvar” är tvådelad. I första ledet innebär 

den en omfattande reglering som täcker områdena kring bolagets organisation väl men 

som ställer upp flertalet dispositiva regler som bolagen har en möjlighet att välja bort 

genom ett aktivt agerande (opt out). Reglerna gäller dock utfyllande såsom gap-fillers 

vilket innebär att för det fall bolagen inte reglerat ett visst område träder lagregeln in 

och täcker upp. Detta medför att även då bolagen missat något finns skyddsnätet i lag-

reglerna vari svar kan finnas. De tyska reglerna är i stor utsträckning dispositiva och ger 

bolagen på så sätt en frihet att välja ifall de anser lagens regler bäst stämmer överens 

med deras situation eller om de önskar reglera på annat sätt själva. Vidare kräver dock 

ett dylikt system även en mer omfattande ansträngning från bolagens sida att sätta sig in 

i regelverket för att veta vad som passar in i deras situation och vad som önskas regleras 

på egen hand genom att opt out. Detta medför således en del kostnader redan initialt 

genom att skaffa sig förståelse för reglerna och vidare om avvikelse önskas. För att fun-

gera på bästa sätt bör reglerna således vara uppbyggda efter vad de flesta skulle avtala 

om vilket skulle medföra att få väljer opt out möjligheten och kostnaderna skulle därav 

minskas.
66

 

Det andra ledet i typfallet och den del som kanske främst kan utläsas i den tyska bolags-

rätten, är ansvaret med vilket menas att ledningen eller ägarna i bolaget åläggs ett stort 

ansvar gentemot bolaget och för bolagets förehavanden. Det kan exempelvis gälla rä-

kenskapers riktighet eller att utdelning inte sker till skada för bolaget eller dess kredito-

rer. Den tyska regleringen lägger ett stort ansvar på ledningen i bolaget som inte endast 

innefattar lojalitetsplikten, som står att finna i de flesta bolagsrättsliga regelverk och 

som dessutom i tysk rätt innefattar ägarna i bolaget. Det långtgående ansvar som led-

ningen har kan vara en effekt av att mycket finansiering av tyska bolag kommer från 

kreditinstitut och inte från investerare samt att dessa har begärt ett stort mått av säkerhet 

för sina utlånade medel. Oavsett bakgrunden kan sägas att ansvaret för ägarnas begrän-

sade personliga ansvar har lagts inom bolaget på den ledning som förvaltar bolaget. 

Detta kan till synes verka som en ojämn fördelning av risken mellan ägare och ledning 

men i små och medelstora bolag kan det kanske anses förnuftigt då ledningen i mångt 

                                                 
66

 Jfr. the Hypothetical Bargaining Model i avsnitt 2.3. 



 

 
19 

och mycket är samma personer som ägarna vilket gör att risk och kontroll ändock är 

sammanfogade.
67

 

2.4.6 Danmark 

Vid förberedelserna inför Danmarks medlemskap i EU berördes bland annat frågor an-

gående bolagsrätt och den mera ingående reglering som skulle komma att krävas för 

aktiebolag genom regler från EU.
68

 Det ansågs att de mindre aktiebolagen, som också 

var i betydande antal, inte borde påverkas i samma grad som de större bolagen utav det-

ta och en ny bolagsform arbetades därför fram. Danmark fick därmed två bolagsformer 

som kom att regleras dels i anpartsselskabsloven och dels i aktieselskabsloven.
69

 Från 

2009 gäller en ny bolagsrättslig reglering i Danmark, vari de två bolagsformerna är sam-

lade i en gemensam lag (selskabsloven). I den här framställningen kommer dock fokus 

att vara på den föregående regleringen av anpartsselskaber eftersom den visar på ett av 

typfallen i regleringen av små och medelstora bolag. 

Anpartsselskab (ApS) är en bolagsform vars andelar inte får noteras på en börs och an-

delarna kan snarare liknas vid enkla skuldebrev än vid aktier. Ägarna i ett ApS skall 

antecknas i en förteckning över andelsinnehavare (anpartshaverfortegnelse) och det 

finns inte, till skillnad mot aktier, någon begränsning i utfärdandet av röstsvaga eller 

röstlösa andelar, vilket innebär att ägarna i bolaget kan välja att kontrollen över bolaget 

endast skall ligga hos ett mindre antal andelshavare. Andelarna är vidare fritt överlåtba-

ra och en överlåtelse blir giltig mot tredje man genom denuntiation (till bolaget). Bola-

get får inte förvärva sina egna andelar.
70

  

Det finns inget krav på att ett ApS skall ha en styrelse, bolaget kan ledas antingen ge-

nom endast en ledning eller genom en ledning och en styrelse. Ett krav på styrelse kan 

dock uppkomma i det fall bolaget har fler än 35 anställda i och med att regler kring ar-

betstagarrepresentation då träder in vilket indirekt kräver en styrelse.
71

 

                                                 
67

 Se avsnitt 3.4 Borgenärsskydd och entreprenörsskap. 

68
 Bl.a. ökat minimumkapital, se vidare Gomard, Aktieselskaber & Anpartsselskaber, s. 43. 

69
 En reform inom bolagsrätten i samtliga nordiska länder var utgångspunkten till den nya danska Aktie-

selskabsloven från 1973 men Danmarks medlemskap i EU samma år gjorde inte bara att processen fick 

påskyndas något utan även att den nya bolagsformen Anpatsselskab arbetades fram. Se Gomard, s. 27f. 

70
 Gomard, Aktieselskaber & Anpartsselskaber, s. 43f. 

71
 Gomard, Aktieselskaber & Anpartsselskaber, s. 47f. 
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En minoritet i ett ApS utgörs i allmänhet av den eller de som innehar 25 procent av an-

delarna och innehar då en rad befogenheter att ta tillvara sina intressen.
72

 Det finns även 

en generalklausul inom dansk bolagsrätt som stadgar att styrelse och bolagsstämma inte 

får fatta beslut som uppenbart är ägnat att ge vissa ägare eller andra en otillbörlig fördel 

på andra ägares eller bolagets bekostnad.
73

 

Enligt Anpartsselskabsloven från 1996 finns ett krav på minsta kapital i ett ApS om 

125 000 DKK (idag är detta krav sänkt till 80 000 DKK). Bolaget är även skyldigt att 

upprätta och offentliggöra en årsredovisning som skall ge en rättvisande bild av verk-

samhetens finansiella ställning och resultat. Om bolaget är skyldigt att anlita en revisor 

är inte beroende på bolagsform utan på vilken s.k. ”regnskabsklasse” bolaget tillhör 

enligt den danska årsredovisningslagen.
74

 För det fall att bolaget har förlorat hälften av 

sitt kapital skall det inom sex månader från det att förlusten aktualiserats kallas till bo-

lagsstämma där beslut skall fattas angående bolagets framtid. Bolagsstämman kan fatta 

beslut om likvidation av bolaget då det är solvent men för det fall att efter ett likvida-

tionsbeslut fattats det står klart att bolaget inte kommer att kunna betala sina skulder 

skall likvidator i stället inlämna begäran om konkurs för ApS.
75

 

2.4.7 Gap-filling med opt out möjligheter 

Ett regelverk som fungerar utfyllande träder in i ett mellan bolagsaktörer upprättat avtal 

då det inte täcker upp de områden som lagen kräver och reglerar således dess mellanha-

vanden på den oreglerade punkten. Regelverket, som även har en grundstomme med 

tvingande regler, är bestående av flertalet dispositiva regler som framförallt rör bolagets 

inre förhållande vilka parterna kan avstå ifrån genom att avtala bort dem (opt out). De 

tvingande reglerna är uppställda för att dels ge en ram inom vilken bolaget är definierat 

i den meningen att de krav som uppställs är minimun för att få kalla sig ett bolag av den 

specifika typen, dels är de uppställda för att bevaka skyddsvärda intressen, t.ex. borge-

närsskydd eller skydd för minoritetsägare i bolaget.  
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 Gomard, Aktieselskaber & Anpartsselskaber, s. 50. 

73
 Anpartsselskabsloven (1996) 27 och 35 §§. 

74
 Gomard, Aktieselskaber & Anpartsselskaber, s. 47ff. 

75
 Gomard, Aktieselskaber & Anpartsselskaber, s. 404. 
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Risken med en utfyllande reglering som till stor del utgörs av dispositiva regler är att 

den blir väldigt omfattande. Regelverket är ämnat att fylla ut parternas avtal och täcka 

upp de områden som inte reglerats däremellan vilket visserligen gör att det krävs en mer 

omfattande reglering men det kan ifrågasättas om det inte lätt blir en överreglering och 

om det verkligen är önskvärt att reglerna skall verka utfyllande. Fler regler innebär ock-

så fler regler för bolagsaktörerna att sätta sig in i vilket medför en högre kostnad. En 

fördel är dock självfallet att bolagen inte behöver reglera allt själva i och med att re-

gleringen finns i lagen och blir direkt tillämplig. Dessutom finns möjligheten att reglera 

själva om så önskas vilket ger ett mått av frihet. Vad som blir avgörande torde vara vil-

ken kostnad som är högre, att sätta sig in i ett omfattande regelverk och därefter sålla 

alternativt att själva reglera det inre förhållandet (vilket också kräver viss kunskap om 

lagens innehåll). 

Den danska regleringen, som har många likheter med den tyska, uppställer en bas av 

tvingande regler när det kommer till t.ex. hur ett ApS bildas och krav på anpartskapital 

och dess behållning.
76

 I övrigt ges anpartshavarna en större frihet (i varje fall i jämförel-

se med aktieägare i ett AS) att besluta kring det interna förhållandet i bolaget genom att 

många av reglerna som rör bolagets organisation är dispositiva.
77

 Den danska anparts-

selskabsloven kan dock inte klandras för att vara omfattande i vart fall till antalet para-

grafer (som i lagen från 1996 uppgick till 83 st.) vilket kan tänkas vara en fördel för 

mindre bolag då ett större antal paragrafer skulle innebära en högre kostnad för att sätta 

sig in i.  

Under året (2010) har en ny selskabslov trätt i kraft i Danmark som reglerar både aktie-

selskaber och anpartsselskaber varmed Danmark valt att införa den lösning som bl.a. 

Storbritannien och Sverige har i dagsläget (se efterföljande avsnitt). Arbetet med den 

nya lagen har haft som mål att ge en enkel, klar och effektiv lagstiftning som är flexibel 

i tillämpningen för de enskilda bolagen samt att försätta den danska lagregleringen i 

framkant på den internationella marknaden.
78
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 Gomard, Aktieselskaber & Anpartsselskaber, s. 115ff. 
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 Gomard, Aktieselskaber & Anpartsselskaber, s. 43. 

78
 Neville, Moderniseringsudvalgets udspil til ny selskabslov, s. 94. 
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Lagen har dock kritiserats av Neville att inte i tillräcklig mån tillgodose mindre bolags 

behov.
79

 Hon menar att trots att lagen är uppbyggd av flertalet dispositiva regler som 

dels minskar transaktionskostnaderna för bolagen och dels bör göra den mer flexibel är 

reglerna utformade med aktieselskaber som förebild och således inte anpassade för 

mindre bolags behov (som typiskt sett är anpartsselskaber). Att reglera bolagen i en och 

samma lag gör det inte möjligt att skräddarsy regleringen efter mindre bolags specifika 

behov och i fallet med den danska selskabsloven menar Neville att många centrala om-

råden som bör regleras för dessa bolag har helt förbisetts av lagstiftaren eller lämnats åt 

bolagen själva att reglera i bolagsordningen. Ett exempel på regler där hon menar att en 

sammanslagning av lagarna var ett misstag är kapitalskyddet som i och med samman-

slagningen är tvunget att följa det andra bolagsdirektivet
80

 vilket innebär att någon re-

form på det området (vilket hon förespråkar) inte blir aktuell för anpartsselskaber. I 

summering menar hon att i motsats till vad den danska lagstiftaren hade som mål är 

resultatet ”ikke en lov i superliga for iværksættere og små selskaber” samt att det ur 

deras perspektiv finns en hel del kvar att önska.
81

 

2.4.8 Storbritannien 

Storbritannien har historiskt sett en något annorlunda tradition när det kommer till bo-

lagsrätt än de tidigare presenterade exemplen. I den anglosaxiska bolagsrätten har prin-

cipal-agent teorin ett starkt fäste och ägarstrukturen i bolagen karaktäriseras typiskt sett 

av ett spritt ägande till skillnad mot ett koncentrerat ägande i Kontinentaleuropa. Re-

gleringen är även typiskt sett mer shareholder-orienterad än stakeholder-orienterad.
82

 De 

brittiska bolagen regleras i Companies Act, nuvarande från 2006, vari tre typer av bolag 

med begränsat personligt ansvar står till förfogande; Private Limited Company, Public 

Limited Company och Private Unlimited Company (varav det senaste är mycket ovan-

ligt).
83

 I arbetet med den nya lagen från 2006 låg mycket av fokus på att förenkla re-
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 Neville, Moderniseringsudvalgets udspil til ny selskabslov, s. 94ff. 

80
 77/91/EEG, EGT L 26, 31.1.1977. 

81
 Neville, Moderniseringsudvalgets udspil til ny selskabslov, s. 94 och 127. 

82
 Shareholder-orienterat innebär ett fokus på ägarna i bolaget medan stakeholder-orienterat lägger mer 

fokus på andra aktörer med risk i bolaget såsom kreditgivare. 

83
 HM Revenue & Customs: Business Link, Legal structures: the basics, elektronisk källa. 
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gleringen, eller i varje fall göra den mer flexibel, för mindre bolag och ett antal åtgärder 

framförallt inom uppstart och beslutsfattande genomfördes.
84

 

Den brittiska varianten av en bolagsform utan personligt ansvar avsedd för mindre bo-

lag är Private Limited Liability Company (Private Ltd.). Bolaget får inte bjuda ut sina 

aktier på en offentlig marknad och det kan antingen vara ”limited by shares” eller ”limi-

ted by guarantee” med vilket menas, i det första fallet, att ägarna sätter in kapital i bola-

get i utbyte mot aktier och, i det andra fallet, att ägarna garanterar ett visst belopp till 

bolaget att betalas ut i det fall bolaget inte kan betala sina skulder. Vidare krävs att bo-

laget registreras hos Companies House och att det har minst en styrelsemedlem (direc-

tor) som måste vara en fysisk person över 16 år. Det är styrelsen som fattar beslut i för-

valtningen av bolaget.
85

 Ledningen i bolaget är vidare skyldig att verka på ett sätt som 

den anser vara bäst för bolagets framgång till fördel för dess ägare med hänsyn till kort-

siktiga som långsiktiga faktorer och med beaktande av andra stakeholders i bolaget.
86

 I 

fallet av insolvens i bolaget har konkursförvaltaren en möjlighet att ställa styrelsen till 

svars och om det skulle visa sig att styrelsen insett eller bort inse att det inte fanns nå-

gon annan utsikt för bolaget än att gå i konkurs och att styrelsen efter denna tidpunkt 

fortsatt handla för bolaget utan att vidta åtgärder för att minimera förlusten för bolagets 

kreditorer kan den bli ersättningsskyldig för det belopp som bolaget tappat från den tid-

punkt som avvecklingsförfarandet borde ha inletts till dess det faktiskt inleddes.
87

 

I Companies Act finns ett antal ”model articles” som för privata bolag gäller som ut-

fyllnad för det fall att bolaget inte har reglerat ett visst förhållande antingen genom av-

saknad av reglering eller inte tillräcklig reglering. Dessa artiklar är dispositiva och kan 

således exkluderas av bolaget.
88
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 Department for Business Enterprise and Regulatory Reform (2007a) Companies Act 2006 – A summary 

of what it means for private companies, elektronisk källa. 
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 HM Revenue & Customs: Business Link, Legal structures: the basics, elektronisk källa. 
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 Department for Business Enterprise and Regulatory Reform (2007a) Companies Act 2006 – A summary 

of what it means for private companies, elektronisk källa. 
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Ett Private Ltd. behöver inte hålla årlig bolagsstämma om inte tio procent (fem procent 

om det var mer än tolv månader sedan senaste stämman) av ägarna så önskar. En ytter-

ligare nyhet genom Companies Act 2006 är att mer beslutsfattande av ägarna i bolaget 

skall kunna ske på elektronisk väg, via mail eller en internwebb, vilket lagstiftaren me-

nar bör skynda på beslutsfattandet samtidigt som det innebär en ökad flexibilitet för de 

mindre bolagen. Detta i och med att bolagsstämma inte behöver kallas för alla beslut 

utan att det räcker med en skriftlig överenskommelse mellan ägarna via enkel majoritet 

eller 75 procent för vissa beslut.
89

 

Bolaget är skyldigt att föra bokföring och att årligen inlämna ett bokslut till Companies 

House samt om bolaget är redovisningsskyldigt skall det granskas av en revisor. Vidare 

skall bolaget även lämna en s.k. ”annual return” innehållande information om bolaget 

såsom bolagets namn, verksamhetsbeskrivning, nyckelpersoner i bolaget och aktiekapi-

tal.
90

 

Ett private Ltd. kan antingen upplösas genom en anmälan till bolagets Registrar om att 

bolaget inte längre bedriver någon verksamhet. Det kan också frivilligt upplösas då det 

är solvent och ledningen intygar att bolagets skulder kommer att kunna betalas. För det 

fall att bolaget är insolvent kan antingen bolaget eller dess kreditorer ansöka om att 

konkursförfarande skall inledas. I de två senare fallen anlitas en likvidator att ta hand 

om förfarandet.
91

 

2.4.9 ”One mold fits all” 

Easterbrook & Fischel menar att stater som försöker att passa alla bolag i samma form 

är bringade att misslyckas.
92

 Det är förmodligen ett förnuftigt antagande inte minst i 

beaktande av de specifika behov som mindre privata bolag har i jämförelse med större 

publika bolag. En sådan enhetlig form som de syftar till är dock inte vad som avses med 

detta typfall. Regleringen är i detta fall samlad i en lag som är tillämplig på samtliga 
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 Department for Business Enterprise and Regulatory Reform (2007a) Companies Act 2006 – A summary 

of what it means for private companies, elektronisk källa. 
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 Companies Act 2006, Art. 386, 394, 415 och 475. 
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 Companies House (2010) Liquidation and insolvency, elektronisk källa. 
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 Easterbrook & Fischel, The Corporate Contract, s. 1427. 
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bolagsformer med begränsat personligt ansvar. Viss särreglering är dock naturligtvis 

nödvändig med tanke på skillnader i privata och publika bolag.  

För att en dylik reglering där ett flertal bolagsformer skall kunna samlas under en och 

samma lag krävs en tämligen enkel stomme men samtidigt utrymme för de olika bola-

gen, hur de än ser ut, att agera flexibelt och kunna anpassa det inre förhållandet till den 

egna situationen.
93

 I den brittiska regleringen uppställs en rad regler som gäller för 

samtliga bolag, dessa kan vara av både tvingande som dispositiv karaktär. För mindre 

bolag finns tillgång till s.k. ”model articles” vilka i likhet med SPE-bolagets reglering 

ger en modell för hur de kan reglera sitt inre förhållande.
94

 Det finns således en möjlig-

het för bolagen att helt anta denna modell såsom sin egen och på så sätt undslippa trans-

aktionskostnader för att formulera egna artiklar samt undvika följder av att inte reglerat 

samtliga områden som krävs. 

Fördelar med en gemensam lagstiftning är att bolagsformera får en form av enhetlighet 

och att likheter och skillnader kan urskiljas på ett tydligare sätt samt att analogier på så 

sätt kan dras dem emellan. Kritiken som kan föras mot en dylik reglering är dock den-

samma som dess fördelar eftersom en enhetlighet även innebär att individuella anpass-

ningar inte kan förekomma i särskilt stor utsträckning. Det finns även en risk för att en-

dera bolagsformen tar överhanden i regleringen på så vis att större delen därav har ut-

gångspunkt i endast en av bolagsformerna vilket således innebär att de reglerna enkom 

utgör en kostnad för den andra bolagsformen att sätta sig in i eller avtal bort. 

2.4.10 Sverige 

Som presenterats i inledningskapitlet har Sverige likt Storbritannien valt att reglera pri-

vata som publika bolag i samma lag, aktiebolagslagen (2005:551). Lagen är uppbyggd 

så att merparten regler gäller för samtliga bolag och därutöver finns ett antal särskilda 

regler som gäller endast publika bolag. Det som framförallt skiljer det privata bolaget 

från det publika är dels ett lägre krav på aktiekapital om 50 000 kr (alt. motsv. i EUR) 
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 de Kluiver, Towards a Simpler and More Flexible Law of Private Companies – A New Approach and 

the Dutch Experience, s. 51. 
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 Se avsnitt 2.4.8 Storbritannien. 
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jämfört med 500 000 kr (alt. motsv. i EUR), dels att bolagets aktier inte får bjudas ut till 

allmänheten (i varje fall inte en vidare krets än 200 personer) eller försäljas på börs.
95

 

Bolaget bildas genom registrering hos Bolagsverket varmed stiftarna i bolaget upprättar 

och signerar stiftelseurkunden, tecknar samtliga aktier och betalar för dem.
96

 Stiftarna i 

bolaget skall även enas om en bolagsordning till vilken ABL uppställer vissa obligato-

riska uppgifter.
97

 Bolaget skall vidare företrädas av en styrelse bestående av en eller 

flera ledamöter och om så önskas kan styrelsen även utse en VD att sköta den löpande 

förvaltningen i bolaget.
98

 Ägarna i bolaget utövar sin rätt på bolagsstämman genom att 

tillsätta styrelse och revisor (vissa särskilt små bolag behöver inte ha en revisor
99

) samt 

beslutar kring riktlinjerna för verksamheten.
100

  

Bolagets ägare är begränsat personligt ansvariga till det belopp som satsats i bolaget. 

För det fall en ägare går in med personlig säkerhet för bolagets lån är dock denne likväl 

personligt ansvarig. Styrelse eller VD i bolaget kan även ställas personligen ansvariga 

för det fall dessa försummat någon av de skyldigheter som åligger dem, t.ex. vid med-

verkan till olovlig värdeöverföring eller om bryter mot reglerna att upprätta kontrollba-

lansräkning vid kapitalbrist.
101

 

Det typfall som den svenska regleringen främst motsvarar skulle vara detsamma som 

Storbritannien, ”one mold fits all”,
102

 i och med att ABL reglerar samtliga aktiebolag. I 

jämförelse torde dock kunna argumenteras för att efter Storbritanniens nyligen genom-

förda reformarbete har Companies Act bivit något mer flexibel än ABL när det kommer 

till just privata bolag.
103

 ABL har en något bredare bas av tvingande regler och lämnar 

således inte alltför mycket till bolagsaktörerna själva att bestämma samtidigt som de 
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 Se ABL 1:5, 1:7 och 1:14. 

96
 Se ABL 2:3. 

97
 Se ABL 3:1. 

98
 ABL 8:1, 8:27 och 8:29. 

99
 Bolagsverket, Revisor, elektronisk källa. 

100
 Jfr. ABL 7:1. 

101
 ABL 17:7 och 25:18. 

102
 Se avsnitt 4.9 ”One mold fits all”. 

103
 Stattin, Company Law Reform och Aktiebolagskommittén – Bolagsrättsliga reformer i Storbritannien 

och Sverige, s. 125. 
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dispositiva reglerna är tämligen omfattande.
104

 En orsak till att regleringen blir tämligen 

omfattande torde vara att utgångspunkten varit att större delen av reglerna skall gälla 

samtliga bolag och att specifika regler för publika bolag och kanske främst börsnoterade 

bolag endast är en mindre påbyggnad till de redan existerande reglerna. Härmed bör 

slutsatsen relativt enkelt kunna dras att eftersom de publika bolagen regleras av större 

delen av paragraferna i ABL måste dessa vara utformade efter deras behov och lösa 

deras problematik, vilket bl.a. illustreras i kompetensfördelningen mellan ägare och 

styrelse/VD. Det kan därmed ifrågasättas hur långt tankarna kring det privata bolaget 

och dess specifika behov tagits efter uppdelningen i privata och publika bolag. Har de 

efter uppdelningen lämnats därhän utan större reflektion i en fortsatt syn på bolaget som 

en association av ett större antal ägare där ledning och ägande är skilt varmed ytterligare 

koppling kan dras till det resonemang som Neville för angående den nya selskabsoven i 

Danmark
105

 och de delar som hon däri menar saknas för mindre bolag. Den svenska 

regleringen får sägas vara relativt lik den reglering som nu Danmark har infört vilket 

medför att de problem som Neville ser med den nya danska lagen kan mycket väl tänkas 

appliceras även på den svenska. Till exempel kan nämnas kapitalskyddsreglerna eller 

minoritetsskyddet som kommer att diskuteras närmare i nästkommande avsnitt. 

                                                 
104

 Detta har kritiserats av bl.a. Sandström, Svensk Aktiebolagsrätt, s. 56 men framkommer även i Reger-

ingens promemoria angående behovet av en ny bolagsform, JU 2006/8869/L1 s. 3. 
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 Se avsnitt 2.4.7 Gap-filling med opt out möjligheter. 
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3 Aktiebolagslagen och små & medelstora bolag 

3.1 Inledning 

Traditionellt sett bygger mycket av bolagsrätten på den kompetensfördelning som finns 

mellan bolagsorganen och då framförallt med fokus på den problematik som uppstår när 

ägande och förvaltning inte sker av samma person (principal-agent teorin).
106

 I små och 

medelstora bolag är dock ägandet och förvaltningen ofta inte skilda. Det är snarare så att 

samma person endast ”byter hatt” när det kommer till de olika rollerna som lagen krä-

ver.
107

 Den här typen av bolag torde vara i majoritet i Sverige. Dels med hänsyn till an-

talet privata aktiebolag kontra publika aktiebolag som diskuterats i inledningskapitlet 

och dels med hänsyn till den allmänna statistik som finns tillgänglig över företagande i 

Sverige, där privatägda företag utgör över 99 procent av företagen och över 91 procent 

har mindre än fyra anställda.
108

 I det följande antas för enkelhetens skull att små och 

medelstora bolag bedrivs till största delen av personer med ett nära förhållande till var-

andra (familjeföretag eller företag startade av nära vänner), ägarstrukturen är någorlun-

da koncentrerad och bolaget har således ett mindre antal ägare som även är aktiva i för-

valtningen av bolaget.
109

  

3.2 Bolagets organisation och corporate governance 

Enligt ekonomisk teori handlar individer rationellt och strävar mot att maximera sin 

egen välfärd. För ett bolag innebär detta typiskt sett att dess syfte är att maximera ägar-

nas (individernas) avkastning vilket också presumeras i ABL 3:3. För mindre ägarledda 

bolag är så dock inte nödvändigtvis fallet. Dessa bolag avspeglar i mångt och mycket 

ägaren själv och blir på så sätt väldigt personliga varför det också kan vara känsligt att 

släppa in någon annans åsikter om hur bolaget bör styras. Det kan även vara så att äga-
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 Bergström & Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s. 22. 

107
 Jfr. Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 171. 

108
 Statistiska Centralbyrån, Aktuell statistik ur Företagsregistret, elektronisk källa. 
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 Jfr. liknande antagande av Andersson i Neville & Engsig Sørensen (eds.), Company Law and SMEs, s. 

194. 



 

 
29 

ren inte värderar tillväxt lika mycket som den kontroll denne innehar som ensam äga-

re.
110

  

Uttrycket corporate governance syftar till att beskriva förhållandet mellan de som deltar 

i beslutsfattandet kring bolagets riktning och prestation. Det är framförallt en mekanism 

som syftar till att minska de agentkostnader som uppstår då ägande och förvaltning är 

skilt i bolaget. En bra fungerande corporate governance minimerar agentkostnaderna 

genom att skapa sammanfallande intressen mellan ägare och ledning.
111

 Ur ett bolags-

rättsligt perspektiv innebär det framförallt att uppställa regler som ger aktieägarna en 

möjlighet att utöva kontroll över ledningen i bolaget och minska informationsklyftan 

däremellan. En faktor av stor betydelse i diskussionen kring corporate governance är 

vilken typ av ägarstruktur som normalt präglar bolagen. I de anglosaxiska länderna do-

minerar en ägarstruktur av spritt ägande medan en kontinentaleuropeisk ägarstruktur 

domineras av ett koncentrerat ägande.
112

 Detta får betydelse för hur reglerna kring detta 

bör utformas och till vilket syfte. En ägarstruktur med spritt ägande har framförallt be-

hov av regler som typiskt sett innefattas i debatten kring corporate governance medan 

en ägarstruktur med koncentrerat ägande är föremål för andra problemställningar.
113

  

Den svenska bolagsrätten och utformningen av ABL har i mångt och mycket haft ut-

gångspunkten i den nu framförda problematiken. Den kompetensfördelning som bolags-

stämma, styrelse och VD utgör är ett exempel på just detta synsätt.
114

 En ytterligare 

aspekt som frambringats i det svenska lagstiftningsarbetet är vikten av aktiva ägare. 

Framförallt i den meningen att aktieägare bör aktivt förvalta sin investering och hålla 

sig informerad i bolagets verksamhet så att investeringarna kan förflyttas till de bolag 

som främst för Sveriges näringsliv framåt och bidrar till utvecklingen därav.
115

 Argu-

mentationen är ytterligare ett exempel på synen av det svenska aktiebolaget som ett bo-

lag med spritt ägande och där aktierna är lätta att omsätta. Inom den ekonomiska teorin 
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 Neville, Moderniseringsudvalgets udspil til ny selskabslov, s. 121f. 

111
 Stattin, Company Law Reform och Aktiebolagskommittén – Bolagsrättsliga reformer I Storbritannien 

och Sverige, s. 128f. 

112
 Neville, Ejerstrukturer og Corporate Governance, s. 75ff. 

113
 Jfr. Neville, Ejerstrukturer og Corporate Governance, s. 81. 
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 Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 172f. 
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anses marknaden på nyss nämnda sätt via aktiva aktieägare kunna ha ett inflytande på 

ledningen i bolagen i och med att deras förmåga att prestera ett för ägarna bra resultat då 

är avgörande för om de kan känna sig trygga i sin position. Teorin, som grundar sig i 

uppfattningen att ledningen är utbytbar, torde undermineras i mindre bolag där ägare 

och ledning utgör samma personer dels på grund av att de förmodligen inte sätter den 

pressen på varandra och dels på grund av att det inte finns någon marknad för aktierna i 

dessa bolag.
116

 Det faktum att ägare och ledning är samma personer kan sägas innebära 

en inbyggd problemlösning när det kommer till corporate governance och principal 

agent problematiken i och med att risk och kontroll sammanfaller vilket medför att upp-

fattningen kring vad som är bäst för bolaget även torde vara sammanfallande.
117

  

Många mindre bolag är ägarledda familjeföretag eller företag startade av nära vänner. 

Att ägarna i dessa bolag har en personlig relation till varandra kan verka mot intresse-

konflikter men det kan samtidigt utgöra grogrunden till flertalet problem som kan vara 

avgörande för bolagets fortlevnad.
118

 Till exempel finns en motvilja i dessa bolag att 

reglera framtida konflikter som kan uppstå i verksamheten. Det kan ta emot att förestäl-

la sig att ens nära relation inte alltid kommer att vara problemfri vilket medför att 

många mindre bolag inte självmant reglerar framtida konflikter i exempelvis aktieägar-

avtal.
119

 Det torde härmed vara relativt klart att effektiv konfliktlösning är speciellt vik-

tig för mindre bolag då verksamhetens fortlevnad kan stå på spel om inte en konflikt 

mellan ägarna kan lösas.  

Ytterligare en intressant fråga som Engsig Sørensen tar upp i relation till corporate go-

vernance debatten är en lojalitetsplikt för kontrollerande aktieägare. Traditionellt sett 

har inte aktieägarna en sådan plikt mot bolaget utan det är ledningen som åläggs agera 

lojalt, detta i grunden kommet ur en ägarstruktur som är skild från ledningen i bolaget. I 

det fall ägarstrukturen i stället är koncentrerad kan läget vara ett annat och frågan är då 

om en kontrollerande aktieägare, inte på grund av sin position i ledningen (vilket för-

modligen också är fallet i mindre bolag) utan endast såsom innehavare av aktier och det 
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 Jfr. Neville, Ejerstrukturer og Corporate Governance, s. 82. 

117
 Easterbrook & Fischel, The Economic Structure of Corporate Law, s. 229. 
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 Neville, Den nye selskabslov, s. 211f. 
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inflytande detta innebär också bör åläggas lojalitetsplikt.
120

 McCahery & Vermeulen 

anser vidare att exit-regler (som kommer att behandlas i nästkommande avsnitt) till-

sammans med lojalitetsplikt (fiduciary duties) har en motverkande effekt på opportunis-

tiskt beteende av en majoritet vilket även kan tänkas vara en önskvärd effekt när det 

kommer till en kontrollerande ägare.
121

 

3.3 Minoritetsskydd 

Makten över aktiebolaget utövas av ägarna på bolagsstämman och genom beslut som 

där tas. Den princip som är grundläggande för beslutsfattandet inom ABL är majoritets-

principen vilket innebär att de ägare som kontrollerar flest röster bestämmer i de flesta 

frågor. För att jämna ut spelfältet och motverka att en majoritet utnyttjar sin ställning 

som sådan för egen vinning sälls det dock i ABL upp ett antal regler till skydd för mino-

riteten i bolaget.
122

 Det rör sig bl.a. om röstregler för ändring av bolagsordning, möjlig-

het att bordlägga fråga på stämma till annan dag, regler kring minoritetsrevisor och sär-

skild granskning samt möjlighet att klandra beslut som tagits på stämman vid allmän 

domstol.
123

 Den generella likhetsprincipen kan även utgöra ett skydd för minoriteten 

såsom generalklausulerna varmed stämman inte får fatta beslut som är ägnat att ge otill-

börlig fördel åt en ägare till nackdel för en annan ägare.
124

 Behovet av ett minoritets-

skydd är kanske extra stort i bolag med en mindre krets ägare som direkt eller indirekt 

har kontroll över ledningen i bolaget då detta kan utnyttjas för egen vinning och på så 

sätt ”köra över” en minoritet.
125

 

Skyddet för minoriteten, eller de möjligheter som bör tillskrivas en minoritet i bolaget, 

kan sägas vara av dubbel natur. Dels kan det handla om regler som skyddar minoriteten 

från maktmissbruk av majoriteten. Dels kan det röra sig om regler som ger en minoritet 

möjlighet att ingripa då bolaget kan anses ha en ineffektiv ledning. Både destruktiva 
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 Engsig Sørensen i Neville & Engsig Sørensen (eds.), Company Law and SMEs, s. 127-170, se även 
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som proaktiva lösningar kan antas för att komma till rätta med ett åsidosättande av en 

minoritet. På den destruktiva sidan finns exit-möjligheten det vill säga att minoriteten 

ges en möjlighet att begära utträde ur bolaget och att således de övriga ägarna blir skyl-

diga att lösa ut densamma. Regeln bör ge majoriteten ett incitament att betala vad som 

kan anses vara marknadspris eller i vart fall ett rättvist pris för minoritetens aktier för att 

undvika ett utnyttjande av regeln i avsikt att ”bli av med” minoriteten.
126

 I ABL:s 29 

kapitel finns en regel om inlösensskyldighet då en majoritet förtrycker en minoritet som 

kan liknas vid en exit-möjlighet. Dock är utgångspunkten i regeln skadeståndsrättslig 

vilket innebär att en minoritet som vill använda sig av den har att bevisa att den lidit 

skada men även att det finns ”fara för fortsatt missbruk” vilket kan vara en svår upp-

gift.
127

   

En exit-möjlighet torde vara av särskild vikt i mindre bolag där det, trots att aktierna är 

fritt överlåtbara (vilket många gånger även argumenteras som ett minoritetsskydd då 

möjligheten alltid finns att sälja aktierna eller använda försäljning som ett påtryck-

ningsmedel
128

), finns i realiteten förmodligen inte någon marknad för dem och det är 

således mycket svårt att hitta potentiella köpare.
129

 Vidare bör minoriteten genom regeln 

tillskrivas ett bättre förhandlingsläge än sin utgångsposition varmed majoriteten har ett 

val att antingen köpa upp minoritetens aktier alternativt att tänka i nya banor angående 

det beslut som varit till nackdel för minoriteten. För att möjliggöra ett bättre förhand-

lingsläge måste minoriteten ha tillgång till samma information som majoriteten (som 

kan inneha denna p.g.a. att den också möjligtvis utgör ledningen i bolaget eller vart fall 

är aktiv i förvaltningen på något sätt) vilket för att fungera effektivt torde kräva en åtföl-

jande sanktion som ger incitament åt majoriteten att bevilja full insyn. Resonemanget 

kräver naturligtvis att rätten till information för att stärka förhandlingspositionen upp-

står efter ett åsidosättande men före det att förhandlingstillfälle infinner sig vilket enligt 

Andersson bör medföra att kravet för exit ställs relativt lågt (t.ex. då förhandling resulte-
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 Jfr. Andersson i Neville & Engsig Sørensen (eds.), Company Law and SMEs, s. 198. 
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 ABL 29:3-4 och Sandström, Svensk aktiebolagsrätt, s. 203f. 
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rat i dead-lock men inte p.g.a. förtryck av minoriteten).
130

  Det bör dock finnas en ba-

lans mellan de olika minoritetsskyddsregler som införs, varmed exit-möjligheten är en 

och en minoritets möjlighet att göra sin röst hör på stämman en annan. Vilket bör tas i 

beaktande i utformandet av reglerna.
131

  

Vad gäller den proaktiva sidan ger Neville som förslag att minoriteten i bolaget bör ges 

en möjlighet att ingripa mot ett ineffektivt utnyttjande av bolagets resurser, eller med 

andra ord en ineffektiv ledning av bolaget.
132

 Neville grundar sin argumentation bl.a. på 

att mindre bolag, som i många fall är familjeägda, inte har en så pass vid krets av perso-

ner att välja mellan när det kommer till att utse en ledning. Därmed är det inte heller 

nödvändigtvis personer med tillräckliga kvalifikationer för att förvalta bolaget på bästa 

sätt som väljs men som ändock utses på grund av att de tillhör den krets av personer 

som ”skall” vara med i bolaget.
133

  

3.4 Borgenärsskydd och entreprenörskap 

I mindre bolag med ett koncentrerat ägande saknas den åtskillnad i risk och kontroll 

som annars karaktäriserar bolag med spritt ägande där också ägande och förvaltning är 

skilt. Därav uppstår inte samma problematik kring skydd för investerare i den mening 

att det i många fall är en förutsättning för investering i mindre bolag att personen även 

får ett visst mått av inflytande vilket gör att denne aktivt kan förvalta sin investering. 

Att risk och kontroll är sammankopplade innebär även en enklare anpassning till nya 

förutsättningar eftersom beslutsfattande torde vara enklare då färre intressenter är med 

och bestämmer. En stabil ledning som med eget kapital och personligt engagemang för-

valtar bolaget torde även utåt sett få ett gott anseende och verka trovärdigt mot exem-

pelvis kunder eller leverantörer.
134

  

Det torde vara förnuftigt att skilja investerare från borgenärer när det kommer till 

skyddsaspekten. Borgenärer, såsom kreditinstitut, har inte samma intresse av inflytande 
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 Jfr. Andersson i Neville & Engsig Sørensen (eds.), Company Law and SMEs, s. 205f. 
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i förvaltningen av bolaget som investerare kan ha utan kräver i stället annan typ av sä-

kerhet i utbyte. Vad denna säkerhet skall bestå i beror självfallet på den uppskattade 

risken och är något som kreditgivaren själv bäst kan värdera. Ponera att ett mindre ak-

tiebolag vill ta lån i bank, för detta vill banken ha någon form av säkerhet och ifall den-

na säkerhet inte anses ligga i bolaget är det mycket möjligt att ägaren till bolaget per-

sonligen behöver gå in med säkerhet i lånet. Detta får till följd att i det fall bolaget inte 

ger den avkastning som krävs för att betala av lånet blir ägaren personligt ansvarig för 

betalningen.
135

 En ytterligare risk i mindre bolag där ägarna har en nära relation till var-

andra är då ägarna inte kommer överens, vilket är något som borgenärer har svårt att 

skydda sig mot men som investerare (ägarna själva) kan lösa genom avtal sinsemel-

lan.
136

 

ABL:s krav på aktiekapital motiveras som ett skydd för bolagets borgenärer och skall 

fungera som säkerhet för att återbetalning av bolagets skulder sker. Det finns således en 

bakomliggande uppfattning att borgenärerna har ett skyddsbehov och inte själva har en 

möjlighet att tillvarata sina intressen.
137

 Reglerna om tvångslikvidation är ett exempel 

på en borgenärsskyddsregel, då sådan blir aktuell när hälften av aktiekapitalet förbrukats 

varmed kvarvarande medel i bolaget kommer att betalas ut till fordringsägarna i för-

hoppning att i varje fall en del av bolagets skulder kommer att kunna betalas.
138

 

Kapitalkravets vara eller inte vara i privata bolag är en fråga som skiljer sig åt i olika 

länder. Lagstiftaren i bl.a. Storbritannien, Frankrike och Nederländerna har ansett att ett 

sådant krav inte är nödvändigt och det står således fritt för stiftarna i bolaget att själva 

bedöma sitt kapitalbehov medan länder som Sverige, Danmark och Tyskland har ett 

minimikapitalkrav för privata bolag. Argument för ett minimikrav är bland annat att det 

utgör en tröskel för att få åtnjuta begränsad personlig ansvarsfrihet, att det verkar av-

skräckande för oseriösa företagare, och att det som sagt kan utgöra en form av borge-

närsskydd. En avsaknad av ett minimikapitalkrav har även argumenterats ge upphov till 
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 Problematiken belyses i KOM (2008) 396, s. 7f. 
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 Se Neville, Ejerstrukturer og Corporate Governance, s. 94f och KOM (2008) 396, s. 7f. 
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strängare ansvar för antingen ledningen i bolaget eller ägarna varmed de kan bli ansva-

riga för sitt agerande om bolaget till följd inte har täckning för sina skulder.
139

 

Kravet på ett minimumaktiekapital har dock ifrågasatts som effektivt borgenärsskydd
140

 

och det kan även tänkas att kravet kan utgöra ett hinder för innovation eller entrepre-

nörskap. Skyddsbehovet för borgenärerna har bl.a. av Sacklén ansetts vara av mindre 

praktisk betydelse då dessa förmodligen genom avtal eller andra skyddsmekanismer kan 

tillvarata detta behov på egen hand.
141

 Vidare ifrågasätter han borgenärsskyddsreglernas 

effektivitet och menar på att de regler kring redovisning och insyn i bolagets räkenska-

per torde vara av större betydelse i sammanhanget, men menar för den sakens skull inte 

att borgenärsskyddsregler bör uteslutas.
142

 Stark kritik framförs även av Andersson av-

seende ABL:s borgenärsskyddsreglers reella skyddsverkan varmed han ifrågasätter ifall 

den kostnad som dessa regler innebär för bolagen kan motiveras med den fördel som 

reglerna är tänkta att ge borgenärerna (och i förlängningen bolagen i och med minskade 

kreditkostnader).
143

 Vad frågan synes utmynna i är en diskussion kring huruvida borge-

närerna själva bör åläggas ansvaret att se till sina egna intressen med en inte otänkbar 

följd att högre säkerhet kommer att krävas och således en ökad kreditkostnad för bola-

gen. Alternativt att lagstiftningen ger en lösning vari säkerheten och ansvaret ligger i 

bolaget med följd att borgenärerna kan sätta större tillit till bolagen vilket torde leda till 

minskade kreditkostnader.
144

 Dock måste detta ses i relation till den argumentation som 

Andersson för avseende relationen mellan kostnad och nytta.  

En lösning som ofta refereras till i jämförelse med de för kontinentaleuropeiska länder 

typiska kapitalskyddsreglerna är det solvenstest som the Model Business Corporation 

Act (MBCA) uppställer i USA. Enligt vilken en prövning av solvensen skall ske innan 
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utdelning ur bolaget. Varmed det inte är tillåtet att dela ut bolagets medel om bolaget 

efter utdelningen inte skulle kunna betala sina skulder enligt den normala avbetalningen 

(”as they become due in the usual course of business”) eller då bolagets totala tillgångar 

skulle understiga summan av dess skulder.
145

 Det kan tänkas att en dylik lösning följer 

lite av det resonemang som Sacklén för avseende kapitalskyddsregler som är mer base-

rade på redovisningsregler.
146

 

När det kommer till kapitalkravet som ett hinder för entreprenörskap kan sägas att ak-

tiebolagsformen såsom den är utformad kan fungera som ett utmärkt forum för riskpro-

jekt i och med det begränsade personliga ansvaret och den på så vis relativt enkla kapi-

talanskaffningen som följer av att investerarna endast riskerar att förlora det inskjutna 

kapitalet. Ett initialt krav på en kapitalinsats utgör därmed en tröskel som entreprenören 

måste komma över innan finansiering av själva projektet kan komma ifråga. Detta inne-

bär att delar av det kapital som kunnat användas i projektet slukas av kapitalkravet ef-

tersom tanken är att kapitalet skall upprätthållas inom bolagets bundna kapital. Dock 

kan argumenteras att det initialt inskjutna kapitalet förmodligen relativt snart kommer 

att förbrukas, varför ett kapitalkrav fyller en funktion i att garantera en form av startka-

pital. Varmed inte är sagt att ett kapitalkrav om 50 000 kr är en måttstock för vad som i 

de flesta fall utgör ett minimistartkapital, det är förmodligen långt därifrån. Från lagstif-

tarens sida har kravet inte setts som ett problem i nu sagda mening utan snarare en för-

del. Dels argumenteras för att det på något vis verkar mot ekonomisk brottslighet och 

dels för att det sållar bort oseriösa företagare i och med att ett aktiekapitalkrav innebär 

att endast sådana projekt som entreprenören själv tror på så pass att denne vågar satsa 

egna medel i då genomförs.
147

 Att kravet skulle ha en verkan mot ekonomisk brottslig-

het anser jag emellertid vara tveksamt i och med att storleken på kravet förmodligen inte 

når upp till den nivå som skulle utgöra ett reellt hinder i de sammanhangen.  

Vad avser hindret för entreprenörskap uppmärksammas visserligen, i en statlig under-

sökning om aktiekapital i privata aktiebolag (härefter undersökningen),
148

 forskningar 
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som visat på att krav om minimikapital i vissa fall har negativ effekt på antalet nya före-

tag. Varmed en parallell dras till fall av innovativa idéer som kan innebära en större risk 

än normalt. Betoningen, särskilt i användningen av ”i vissa fall”, är inte särskilt stark 

och det menas att undersökningarna i avsaknad av empiriskt stöd inte har visat på att 

nyföretagandet i sin helhet skulle öka på grund av ett sänkt krav på aktiekapital.
149

 Un-

dersökningen väljer därmed att bortse från ett antal empiriska forskningar som visar just 

på att tillträdeskrav, däribland framförallt kapitalkrav, till bolagsformer med begränsat 

personligt ansvar utgör ett hinder för mindre bolag att få tillträde därtill vilket i förläng-

ningen innebär ett hinder för entreprenörskap. Forskningen visar vidare att då de finan-

siella kraven är för höga för dessa bolag finns en risk för att innovativa idéer inte för-

verkligas.
150

 Motiven till de uttalanden som görs i undersökningen torde därmed kunna 

ifrågasättas då ett klart förbiseende skett. 

Av de resultat som van Stel et.al. fått fram menar de dock att det i och för sig endast 

behöver betyda ett hinder för entreprenörskap i just den formella formen av företagande. 

Det kan mycket väl vara så att företagandet ändock bedrivs i den informella formen och 

att tillträdeskraven således endast fungerar som en allokeringsmekanism av hur företa-

gande bedrivs.
151

 Därmed kan frågan ställas om det är önskvärt att göra just aktiebolags-

formen mer tillgänglig eller om det är allmänt stöd för företagande som kan hjälpa ent-

reprenörskapet? Detta är dock en fråga som faller utanför uppsatsen syfte och kommer 

inte att diskuteras vidare här. 
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4 Diskussion 

4.1 Reglering av små & medelstora bolag 

4.1.1 Regelutformning 

Den första delen som uppsatsen behandlar är regelutformning varmed tre alternativ pre-

senteras; tvingande, dispositiva och tillåtande regler.
152

 Det finns positiva och negativa 

sidor i användningen av samtliga dessa. De tvingande reglerna kan med fördel användas 

för uppbyggande av en struktur eller ram kring ett objekt för att tillskansa det dess spe-

cifika legala karaktär och de kan vara viktiga komponenter i regleringen av skyddsvärda 

aktörer som exempelvis en minoritet eller arbetstagarinflytande, områden som parterna 

själva, om de var fria att reglera, förmodligen inte skulle reglera till dessa personers 

fördel. Tvingande regler är dock till sin natur inte flexibla vilket gör att det som regleras 

behöver stämma överens med de flestas preferenser för att regeln skall vara effektiv 

vilket kan vara svårt. Att inrätta sig efter de tvingande regler som lagen uppställer inne-

bär vidare en transaktionskostnad för bolagen varför en stor mängd tvingande regler kan 

innebära höga kostnader.
153

 Dispositiva regler har därmed en fördel i att vara mer flex-

ibla och ger parterna en möjlighet att välja om de vill att lagregeln skall tillämpas på 

deras förhållande eller om de vill utforma en egen klausul att reglera situationen. Då de 

dispositiva reglerna även gäller utfyllande (som gap-fillers) minskar kostnaderna för 

bolagen i det fall ett område inte är reglerat i och med att lagen då träder in och täcker 

upp. Möjligheten finns naturligtvis även att helt tillämpa lagens regler vilket skulle in-

nebära minst kostnad för bolaget initialt. Det kan dock uppkomma kostnader i ett senare 

skede ifall det visar sig att den lösning som lagen ger vid en specifik situation inte alls 

är vad parterna skulle förhandlat fram själva.  

De tillåtande reglerna är till skillnad från de övriga två inte direkt tillämpliga på bolagen 

utan det krävs ett positivt agerande för att de skall gälla (opt in). Dessa regler kan verka 

tillåtande inför ett annars otillåtet förfarande men de kan även bereda tillgång till ett 

visst regelverk som parterna önskar skall appliceras på deras bolag. SPE-bolaget är ett 

exempel på sådan reglering och det initiala valet att överhuvudtaget driva företag i bo-
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lagsform innebär att tillgång fås till den bolagsrättsliga regleringen. Det faktum att det 

krävs ett positivt agerande från parternas sida för att de tillåtande reglerna skall gälla 

innebär att de medför kostnader. Varför de endast borde reglera undantagsfall som en-

dast ett fåtal aktörer skulle beröras av för att vara effektiva. Om det skulle visa sig att 

flertalet väljer att opt in borde regeln i stället ges en dispositiv utformning i enlighet 

med the hypothetical bargaining model.
154

 

För att möta mindre bolags behov och samtidigt upprätthålla rättssäkerheten i bolags-

formen torde en blandning av de olika regeltyperna krävas. De tvingande reglerna spelar 

en viktig roll i just rättssäkerhetsaspekten och bör reglera ramen för vad bolaget är i 

dess juridiska person. Gordon menar att utan tvingande regler uppstår en osäkerhet 

kring vad bolaget är och för det fall parterna skulle behöva förhandla fram bolagets hela 

struktur själva skulle kostnaderna bli alldeles för höga samt att det för omvärlden skulle 

vara svårt att definiera bolaget.
155

 Vidare menar han att regleringen kring vad som skall 

innefattas i bolagsordningen inte bör vara tvingande med en motivering av kostnad då 

stiftarna i bolaget vid den tidpunkten bär hela kostnaden för vad som blir inskrivet har 

de inget incitament att inte agera i bolagets bästa (läs: investerarnas bästa i och med att 

bolaget är ämnat att maximera ägarnas vinst).
156

 Även om Gordon syftar till bolag med 

ett stort antal ägare tycks trenden i de bolagsrättsliga reformer som skett under senare år 

avseende privata bolag vara att göra reglerna kring bolagets inre förhållanden mer flex-

ibla och har därför getts en dispositiv utformning. Det har ansetts ge bolagen en större 

frihet och mer flexibilitet, dessutom borde bolagsaktörerna själva bäst kunna avgöra vad 

som passar i deras specifika situation.
157

 De Kluiver menar att det är viktigt att lagen 

ges en utformning som kan anpassas till de olika bolagens behov oavsett om det rör sig 

om ett bolag med endast en ägare som också utgör ledning i bolaget eller ett familjefö-

retag med de specifika behov som det innebär eller en komplicerad joint venture struk-

tur.
158

 Cheffins är en förespråkare för utfyllande regler när det kommer till privata bolag 

då dessa bolag, i jämförelse med publika bolag, inte har finanserna i samma utsträck-
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ning att tillgodogöra sig reglerna samtidigt som kunnandet kanske brister vilket kan leda 

till att bitar som borde regleras i bolagsordningen inte blir reglerade.
159

 

I summering av reglernas utformning kan sägas att det förmodligen är en blandning som 

är bäst. En grund av tvingande regler som ger rättssäkerhet till bolaget som ett juridiskt 

objekt. Vidare torde även intressen för stakeholders, såsom anställda, som inte har ett 

direkt inflytande i bolaget, vara skyddsvärda och lagregleringen bör därför inte ge par-

terna i bolaget en möjlighet att avtala bort dessas rättigheter. Vad gäller regleringen av 

bolagets inre förhållanden kan reglerna kring detta med fördel vara dispositiva för att ge 

frihet och flexibilitet åt bolagen. Bestämmelser som är tänkta eller som endast används i 

undantagsfall av bolagen kan ges en tillåtande karaktär.
160

  

4.1.2 Typfallen och en möjlig ”modell” 

En utgångspunkt i regleringen kring mindre bolag bör vara att ge reglerna en flexibilitet 

som underlättar appliceringen och användningen av dem för bolagen. Lagstiftaren bör 

även inta ett utvidgat synsätt när det kommer till de teorier som ligger till grund för lag-

stiftningsarbetet. Det är exempelvis inte tillräckligt att endast se till traditionell rätts-

dogmatisk teori utan även andra aspekter som är icke-juridiska såsom företagsekonomi 

eller nationalekonomi bör tas hänsyn till (med vilket inte är sagt att lagstiftaren i dagens 

läge inte tar stöd i dessa).
161

 Det borde vidare kunna argumenteras att bolaget inte en-

dast utgör ett juridiskt objekt beroende av lagregler utan även påverkas i betydande grad 

av ekonomiska teorier kring exempelvis effektivitet och vinstmaximering. De exempel 

och typfall som tidigare presenterats visar även att dessa aspekter har spelat en roll i 

utformningen av de regelverken på ett eller annat sätt.
162

 

De typfall som presenterats är, standardkontrakt med opt in möjligheter (SPE-bolaget), 

opt out reglering med stort ansvar (Tyskland), gap-filling med opt out möjligheter 

(Danmark) och ”one mold fits all” (Storbritannien). Vad de har gemensamt är att de på 

ett eller annat sätt har ett något friare och mer flexibelt utförande än deras motsvarighe-
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ter för publika bolag (i respektive land). De reformer som har genomförts, vad gäller 

samtliga länder i exemplen och SPE-bolaget som sådant, har haft som utgångspunkt att 

förenkla en tidigare omfattande eller onödigt krånglig reglering för privata bolag. Även 

om utgångspunkten varit densamma skiljer sig dock resultaten något åt och i det följan-

de kommer de olika typfallens positiva och negativa sidor att framhävas i diskussionen. 

Att utforma lagen som ett standardkontrakt efter vad som enligt branschpraxis får anses 

vara vad de flesta skulle avtala om under optimala förutsättningar ter sig vara en ut-

märkt lösning och skulle innebära en följsam reglering men troligtvis även en omfattan-

de sådan. För lagstiftaren kan inte endast kostnadseffektiviteten för bolagen beaktas 

utan de kostnader som lagstiftningsarbetet innebär får inte överstiga nyttan med lagre-

geln, det vill säga att om lagregeln kan antas fylla sitt syfte och de kostnader som den 

medför för bolagen inte är alltför höga kan det vara tillräckligt om en mera anpassad 

regel skulle innebära en för hög kostnad för lagstiftaren. Även om en sådan syn kan 

tyckas orättvis är det dock orealistiskt att kräva något annat. Att lagstiftaren därför skul-

le ha möjlighet att gå in i varje situation och analysera fram hur parterna i den situatio-

nen skulle agera och i slutändan avtala är troligtvis inte en för lagstiftaren ekonomiskt 

försvarbar lösning och dessutom finns en risk att de hypotetiska lösningar som arbetas 

fram inte alls får samma utfall i verkligheten. Det bör dock vara något att sträva efter i 

den mån det går.
163

  

För att inkorporera ett tankesätt som nu diskuterats kan det i likhet med SPE-bolagets 

reglering uppställas en rad områden som lagstiftaren anser skall regleras av bolagen och 

att det sedan är upp till bolagen själva att reglera det inre förhållandet därefter. En dylik 

reglering medför att till viss del minska kostnaderna för bolagen i och med att de områ-

den som skall regleras står klart, men det innebär dock fortfarande att den förmodligen 

största del kostnader kvarstår i själva utformningen. För att minska dessa kostnader kan 

ett modellavtal utformas för vägledning alternativt hel applicering i likhet med de model 

articles som finns i Storbritannien (och som finns på förslag för SPE-bolaget).
164

 För att 

göra dessa avtal så pass flexibla som möjligt och för att ta in en specialkompetens såväl 
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som en förankring i verkligheten för bolagen kan med fördel uppgiften ges en oberoen-

de kommitté bestående av både praktiker som akademiker.  

Att bygga upp lagen i områden som skall regleras snarare än i mer specifika utform-

ningar har sina fördelar i att det ger bolagen en stor frihet och reglerna kan anpassas 

efter flertalets behov. Oklarheter uppstår dock kring situationen då bolagen inte reglerat 

ett förhållande och det inte finns en lagregel som träder in i dess ställe. På vilket sätt 

sanktioneras en underlåtenhet att reglera och vad bestämmer utfallet av situationen som 

uppstår? SPE-bolagets reglering lämnar dessa frågor till den nationella lagstiftningen att 

lösa men för en nationell lagstiftare finns inte denna utväg och en lösning måste således 

finnas. En möjlighet är att vägledning tas i det modellavtal som utformats (med anta-

gande att sådant bör utformas i samband med en dylik reglering) eftersom det skall av-

spegla vad de flesta aktörer skulle avtalat om i den specifika situationen.  

Ett annat alternativ och en något annan väg skulle vara att reglerna i stället verkar utfyl-

lande. En första skillnad till det tidigare diskuterade utformandet i områden skulle i det 

här fallet få bytas ut mot regler som är specifika i sin reglering för att de över huvud 

taget skall kunna träda in i avtalet. Fördelen med dispositiva regler är som tidigare 

framhävts att de ger en flexibilitet till lagstiftningen samtidigt som det ger en frihet för 

de som är berörda därav. Användningen av dispositiva regler innebär vidare en förflytt-

ning av kostnaden från bolagsaktörerna till lagstiftaren, i vart fall då de inte väljer att 

reglera själva. Vari det dock även ligger en nackdel i att parterna kan bli passiva och 

nöja sig med lagens regler även då egen reglering skulle vara att föredra.
165

 En liknande 

risk torde dock även finnas med modellavtal som parterna kan välja att använda, då det 

kan tänkas att flertalet bolag applicerar modellen helt utan att reflektera över dess appli-

cerbarhet eftersom det innebär den lägsta kostnaden.  

Utefter vad som nu diskuterats kan två alternativ ställas upp när det kommer till re-

gleringen av bolagets interna förhållande. Alternativ ett är en reglering som ställer upp 

områden som skall regleras av bolagen själva och som i tillägg till detta även utfärdar 

modellavtal som visar på hur regleringen kan se ut. Alternativ två är gap-filling lösning-

en med dispositiva regler som är specifika i sin utformning och fyller ut bolagens avtal 

då något saknas. I övrigt har de två alternativen gemensamt en stomme av tvingande 
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regler kring dels kraven för bolagets bildande, dels för bevakandet av skyddsvärda in-

tressen (t.ex. kreditorer, minoritetsägare eller anställda). Det finns eventuellt även en del 

av tillåtande regler som reglerar vissa undantag. Det finns fördelar och nackdelar med 

båda alternativ och det är möjligt att dess applicerbarhet i olika rättsystem är beroende 

av utgångspunkten för arbetet med en ny reglering och hur regleringen ser ut i dagslä-

get. I och med att bolagsrätten inte endast påverkar bolagen i sig utan även andra aktörer 

på marknaden såväl som andra rättsområden (t.ex. skatterätt och arbetsrätt) kan natur-

ligtvis en alltför stor förändring, från det system som varit känt under en längre tid, in-

nebära en rad andra reformer som en effekt. Vad som torde vara avgörande när det 

kommer till valet av endera lösningen är således vilken som innebär de lägsta kostna-

derna. 

4.2 ABL och små & medelstora bolags specifika behov 

Privata små och medelstora bolag skiljer sig från publika stora bolag inte endast i att 

dess aktier eller andelar inte får bjudas ut till allmänheten eller noteras på en börs. Den 

mest slående skillnaden torde vara ägarstrukturen eller snarare relationen mellan ägarna 

och måttet av aktiv förvaltning dessa utövar i bolaget. I publika bolag får det antas att 

ägarna framförallt är ute efter att investera medel i ett bolag som de tror kommer att ge 

en hög avkastning inom en inte alltför avlägsen framtid och investeringen behöver såle-

des inte vara tänkt att kvarstå under en längre tid. Vidare torde ägandet vara spritt på ett 

större antal aktier i kapitalanskaffningssyfte för bolaget (vilket fortfarande kan innebära 

en koncentrerad ägarstruktur om kontrollen finns hos ett fåtal ägare med röststarka akti-

er) men även i riskspridningssyfte för investerare.
166

 Regler i ABL som underlättar för 

den här typen av bolag är bl.a. regeln om aktiens fria överlåtbarhet, kompetensfördel-

ningen mellan ägare och ledning som gör att ägarna kan agera relativt passivt. Reglerna 

kring röstvärdesdifferenser kan även ge upphov till passivitet i den meningen att en in-

vesterare som köper röstsvaga aktier förmodligen gör det endast i förhoppning om god 

avkastning på grund av den riktning bolaget har eller antas kommer att ha framöver med 

den ledning som finns i bolaget. En investering i ett mindre bolag torde emellertid vara 

en mera långsiktig sådan och investeraren har förmodligen även ett intresse av att aktivt 
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förvalta sin investering.
167

 Vidare ägs och drivs små och medelstora bolag ofta av per-

soner med en nära relation till varandra vilket innebär att bolagets framgång vilar myck-

et på upprätthållandet av denna relation. Neville menar att konflikter mellan ägare är 

små och medelstora bolags akilleshäl och bolagets framtid kan stå på spel om konflikten 

inte kan lösas.
168

 

Målet för ett ägarlett privat bolag behöver inte nödvändigtvis vara tillväxt och vinst-

maximering för ägaren som annars antas vara bolagets syfte.
169

 Det kan räcka med att 

ägaren själv känner att bolaget utgör det som visionerades vid uppstarten och att det 

fortfarande ligger inom dennes kontroll att bestämma vad bolaget står för och hur verk-

samheten bedrivs. För det fall att ägarnas (med antagandet att de är minst två) visioner 

för bolaget skulle gå skilda vägar uppstår en konflikt i bolaget. Kan konflikten inte lösas 

utan en situation av dead-lock uppstår kan enda utvägen vara att antingen lösa upp bola-

get eller att den ena ägaren löser ut den andra (vilket ger upphov till ytterligare problem 

med exempelvis finansiering av sådant förfarande och värdering av aktierna/andelarna 

eller en ovilja för den som löser ut att betala rättvist pris). I det fall en aktieägare i ett 

publikt bolag är missnöjd finns alltid möjligheten att sälja av sin andel i och med den 

generella principen om aktiers fria överlåtbarhet.
170

 För ägare i mindre bolag är den 

principen dock i realiteten oanvändbar i den meningen att utanför bolaget finns inget 

intresse av att köpa andelen, det finns liten eller ingen marknad för den.
171

 Konsekven-

sen blir att ägaren är fast i bolaget om inte de övriga ägarna är villiga att köpa ut dennes 

andel. Den position som en ägare som vill lämna bolaget hamnar i rent förhandlings-

mässigt torde dessutom vara tämligen underlägsen. Lösningen på detta problem bör inte 

vara en förenkling av utträde för missnöjda ägare genom en skyldighet för övriga ägare 

att lösa ut densamma utan i första led bör incitament för lösning ges så att konflikten 

kan lösas eller rent av inte uppkommer. En exit-möjlighet bör dock finnas i mindre bo-

lag. En minoritet i dessa bolag kan använda sig av en exit-regel då den blivit åsidosatt 

av majoriteten, som missbrukat sin position som sådan, för att tillskansa sig en förbätt-
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rad förhandlingsposition och på så sätt antingen driva igenom ett alternativ till vad som 

tidigare bestämts eller att fullt utnyttja exit-möjligheten och lämna bolaget.
172

 Det kan 

även tänkas att exit-möjligheten kan användas som påtryckningsmedel inför en ineffek-

tiv ledning. Att en ledning kan tillåtas agera ineffektivt i mindre bolag torde delvis bero 

på att den inte är utbytbar i samma utsträckning som ledningen i ett större publikt bolag 

vari marknaden sätter press på den att göra bra ifrån sig för att inte bli utbytt men också 

för att skaffa sig goda referenser inför den punkt då nya uppdrag söks. Ledningen i 

mindre bolag består som sagt ofta av ägarna själva eller deras familjemedlemmar, dessa 

personer kanske inte alltid besitter de kvalifikationer som krävs för att leda bolaget på 

ett effektivt sätt (vilket inte heller nödvändigtvis eftersträvas, jfr. diskussion kring kon-

troll ovan) utan är kanske snarare ett resultat av nepotism. Härmed kan en exit-regel 

användas för att ingripa mot eller sätta press på en ineffektiv ledning.
173

 Varmed även 

kan tilläggas att McCahery & Vermeulen anser att exit-regler tillsammans med lojali-

tetsplikt (fiduciary duties) har en motverkande effekt på opportunistiskt beteende av en 

majoritet.
174

 Exit-möjligheten som den har presenterats här torde således snarare använ-

das som ett påtryckningsmedel än ett faktiskt utträde varmed utfallet inte behöver vara 

att en ägare faktiskt lämnar bolaget utan den används som ett medel till att bringa jäm-

vikt i förhandlingen. Lennarts menar att det bör finnas en balans mellan de olika minori-

tetsskyddsregler som uppställs t.ex. dels exit-möjligheten och dels en minoritets möjlig-

het att göra sin röst hörd på bolagsstämman.
175

 

Ägarstrukturen i mindre bolag torde till största delen vara koncentrerad, det vill säga 

delad mellan ett fåtal ägare (detta oavsett om koncentrerat ägande är traditionellt vanligt 

i landet eller ej
176

) och att ägande och kontroll är allt som oftast sammanfogade. Det 

finns härav inte samma problem av informationsasymmetri som i bolag med spritt 

ägande och där ägande är skilt från ledning. Detta torde göra debatten kring ägarstyr-

ning (corporate governance) något överflödig i och med att den går ut på att finna sätt 
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att minska klyftan mellan ledning och ägande och den intressekonflikt som däremellan 

uppstår. Den kompetensfördelning som ABL kräver kan därmed ifrågasättas ifall den 

fyller en funktion för mindre bolag och om det verkligen skall vara nödvändigt för dessa 

att göra en sådan uppdelning. Det kan självfallet vara nyttigt att det i bolaget finns tyd-

liga roller även om de inte är fördelade på ett större antal personer för att förvaltningen 

av bolaget skall kunna skötas på ett effektivt sätt vilket kanske leder till att det snarare 

är formen och inte funktionen som ifrågasätts. En lättnad skulle därför eventuellt kunna 

ske i formaliteterna kring kompetensfördelningen varmed formen skulle kunna lämnas 

åt bolagen själva att besluta. Det skulle innebära att funktionen upprätthålls samtidigt 

som det innebär en större frihet för bolagen. 

När det kommer till ägarnas möjlighet till medverkan och beslutsfattande är det i ABL 

tänkt att detta skall utövas på bolagsstämman. I mindre bolag sker dock denna medver-

kan och beslutsfattande i den dagliga verksamheten vilket medför att stämman endast 

utgör en formalitet och endast existerar ”på pappret”.
177

 Det kan därför ifrågasättas om 

inte denna formalitet kan förenklas för dessa bolag och göras mer verklighetsanpassad. 

Ett exempel från den brittiska regleringen är att beslutsfattande av ägarna kan ske via 

mail varmed mailet utgör ägarens röst och kravet om antalet röster för att beslut av olika 

slag skall fattas kvarstår. En dylik beslutsordning blir dock mer av praktisk betydelse i 

de fall då ägarna faktiskt inte ses varje dag men bör ändå underlätta förfarandet av just 

det som idag är stämmobeslut. Formen för stämma bör således kunna förenklas till att 

inte nödvändigtvis innebära ett minst fyra veckor innan tillkallat möte (en förlängning 

av tiden från två veckor, som visserligen genom aktivt agerande får föreskrivas i bo-

lagsordningen, infördes för övrigt bl.a. med hänsyn till de många internationella inve-

sterare som finns i svenska aktiebolag vilket ytterligare visar på anpassningen till det 

publika bolaget).
178

  

Även om just principal-agent problematiken inte har så stort fäste i minde bolag kan 

delar av corporate governance debatten ändock bli av intresse, till exempel den tidigare 

diskussionen kring exit-möjligheten som ett påtryckningsmedel inför en ineffektiv led-
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ning. Intressekonflikter kan naturligtvis även uppstå trots att ägande och ledning består 

av samma personer och det faktum att personerna i mindre bolag även har en nära rela-

tion till varandra kan försvåra situationen då relationen dem emellan inte endast är 

”strictly business”. Konflikter som uppstår i den privata relationen lämnas inte vid dör-

ren när personerna träder in i bolagsrollen vilket kan medföra stora problem i förvalt-

ningen av bolaget. Att ägare i mindre bolag med nära relation till varandra dessutom 

typiskt sett drar sig för att reglera framtida konflikter gör att situationen kan bli ytterst 

problematisk.
179

 Konfliktlösningsmodeller är därför av stor betydelse i dessa bolag. Ne-

ville anser vidare att lagen bör utforma dessa regler och att det inte borde vara upp till 

bolagen att själva reglera detta i och med att det visat sig att ägarna i mindre bolag drar 

sig för att reglera framtida konflikter.
180

  

En ytterligare fråga av intresse är ansvarsfrågan för mindre bolag. Det kan tänkas att 

resurserna inom bolaget inte är så pass starka att en bank godtar endast bolaget som 

säkerhet i ett lån till detsamma och en ägare kan därför behöva gå in med personlig sä-

kerhet som följd. Detta förflyttar ansvaret från bolaget, som i grunden är tänkt att vara 

ansvarigt och dess ägare är endast ansvariga upp till dess investerade belopp, till ägaren 

vilket innebär att det begränsade personliga ansvaret är urholkat. Ett annat exempel på 

lösning är det inom tysk rätt stora ansvar som läggs på ledningen i bolaget. Ledningen 

(ofta samma personer som ägarna) har där ett stort ansvar för bolagets kapitalskydd och 

kan ställas personligen ansvariga för det fall att de bryter mot någon av dessa regler.
181

 

För mindre bolag tycks det således ansetts nödvändigt att ändock ställa höga krav finan-

siellt på ägarna i stället för att bolaget skall vara ansvarigt. Det kan eventuellt mynna i 

att mindre bolag inte har den kapitalbas som större bolag har att säkra ett lån eller så kan 

det vara en uppsatt tröskel av lagstiftaren (i Tyskland) för att sålla bort oseriösa företa-

gare från bolagsformen. Det är alltså inte en fråga om kapitalskyddet per se utan vem 

som är ansvarig därför och om det är en rimlig lösning. Den svenska regleringen kring 

kapitalskyddet och skyddet för borgenärerna har varit starkt kritiserat för att inte uppfyl-

la sitt syfte att i reella termer utgöra ett borgenärsskydd och frågan har ställts om inte 
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borgenärerna själva bör åläggas ansvaret att kreditpröva den de lånar ut till.
182

 Ett helt 

slopande av kapitalskyddsreglerna i ABL torde dock inte enligt min mening vara önsk-

värt. Att det i lagen uppställs en säkerhet för att visst kapital måste finnas kvar i bolaget 

att täcka dess skulder bör utgöra ett visst mått av trygghet för borgenärerna och torde 

därmed förenkla för bolagen att beviljas kredit. Det bör även ställas vissa krav på bola-

get som sådant i en bolagsform där ägarna själva inte ansvarar för bolagets skulder för 

att på så vis undvika att bolagsformen utnyttjas av oseriösa företagare (vilket inte torde 

vara önskvärt för samhället i stort). Utformningen av kapitalskyddet skulle kunna, som 

Sacklén förespråkar, baseras på redovisningsregler och fokusera på borgenärernas rätt 

till insyn i bolagets räkenskaper.
183

 

En tänkbar lösning är att införa ett solvenstest inför transaktioner ur bolaget för att säkra 

att bolagets skulder kommer att vara täckta efter transaktionen (t.ex. vid utdelning till 

ägarna eller vid värdeöverföring). De Kluiver föreslår att en sådan lösning inte skulle 

innehålla ett krav på formellt utlåtande från ledningen då transaktionen genomförs men 

att för det fall det i efterhand skulle visa sig att utdelningen strider mot solvenstestet är 

ledningen ansvarig för detta och kan bli ersättningsskyldig.
184

 En liknande lösning finns 

i USA där det i MBCA (Model Business Corporation Act) uppställs en prövning av 

solvensen innan utdelning ur bolaget, det är därmed inte tillåtet att dela ut bolagets me-

del om bolaget efter utdelningen inte skulle kunna betala sina skulder enligt den norma-

la avbetalningen (”as they become due in the usual course of business”) eller då bola-

gets totala tillgångar skulle understiga summan av dess skulder.
185

  

Diskussionen kring kapitalskyddet innefattas ofta av frågan om ett minimikapitalkravs 

vara eller inte vara och det har även varit en stor fråga i de reformer som skett under 

senare år inom bolagsrätten för privata bolag.
186

 Inom den svenska och danska bolags-

rätten har lagstiftaren dock inte ansett att ett helt slopande varit försvarbart men en 

sänkning har dock skett i båda länder. Neville menar att ett slopat minimikapitalkrav 
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bör leda till strängare regler om ansvar för ledningen i bolaget vilket även torde leda till 

ökade transaktionskostnader.
187

 Det kan mycket väl vara så eftersom att med kapitalkra-

vet försvinner en, i vart fall vid första anblick, klar uppfattning om bolagets resurser. 

Detta torde dock inte ställa till alltför stora problem då bolagen inte bör ha några svårig-

heter att visa på sin solvens på annat sätt inför kreditorer eller investerare som diskus-

sionen tidigare visat.  

Ett argument för att slopa minimikapitalkravet är att det utgör ett hinder för entrepre-

nörskap vilket även var något som uppmärksammades i den statliga utredning som före-

låg sänkningen av aktiekapitalkravet men som inte i tillräcklig mån övertygade till ett 

helt slopande.
188

 I den följande argumentationen framfördes i stället att ett krav bör fin-

nas bl.a. i syfte att verka som seriositetsspärr och mot ekonomisk brottslighet vilket kan 

tyckas vara legitima argument framförallt tillsammans med en frågeställning om det är 

önskvärt att aktiebolagsformen bör vara mer tillgänglig. Dock torde det vara visat att 

aktiebolagsformen är en önskvärd företagsform från företagarnas sida, inte minst med 

tanke på det antal personer som väljer att starta bolag i exempelvis Storbritannien och 

sedan bedriva sin verksamhet genom filial i Sverige. Ett argument som emellertid kan-

ske inte kan tillskrivas alltför stor vikt mer än att det kan visa på att i många fall före-

dras en reglering där ett krav på aktiekapital inte finns eller i varje fall är obetydligt 

högt. Det skulle vidare kunna argumenteras kring huruvida det krävs ett lagstadgat mått 

på seriositet när det avgörande för bolagets överlevnad förmodligen ändock kommer att 

vara om det lyckas locka investerare eller ta lån i bank. Ett förfarande som kräver en 

högre eller mindre kostnad för bolaget beroende på den risk som investerarna och bor-

genärerna uppskattar vara förenad med dess verksamhet. Således torde ansvarsfrågan bli 

aktuell varmed det i stället för ett initialt krav om kapitalinsats skulle kunna uppställas 

högre krav inom bolaget på att dess kapital upprätthålls eller i varje fall inte delas ut 

utan att kontroll av solvensen genomförs. Ett förfarande som skulle kunna fungera som 

säkerhet för bolagets borgenärer. Att kapitalkravet skulle motverka ekonomisk brotts-

lighet bör för övrigt inte kunna tillmätas alltför stor vikt då 50 000 SEK förmodligen 

utgör en obetydlig summa i sammanhanget. 
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Av det nu anförda står det enligt min mening klart att ABL saknar en tillräcklig anpass-

ning till mindre bolags behov och skulle behöva genomgå en revidering för att komma 

tillrätta med detta. Frågan om det skulle vara förnuftigt att dela upp lagstiftningen anser 

jag outredd och det finns både för och nackdelar med endera lösningen. Ett exempel på 

gemensam lagstiftning som ändå får anses fungera hyfsat bra är den brittiska varmed 

efter den reform som på senare år genomförts anpassningen till mindre bolag har för-

bättrats. De risker och den kritik som Neville framför
189

 avseende den nya danska lagen 

ger dock upphov till fundering kring hur väl en gemensam lag verkligen kan anpassas 

till de mindre bolagens behov. Risken finns, som hon påpekar, att reglerna utformas 

med endast den ena bolagsformen i åtanke (som också ABL är ett relativt tydligt exem-

pel på) vilket kanske överväger de fördelar som framhävs avseende överskådlighet, för-

utsebarhet och enhetlighet med en gemensam lag och gör att en uppdelning kan verka 

mer förmånligt. En uppdelning eller ej är dock inte den fråga som enligt min mening 

blir av intresse utan snarare hur regleringen bör se ut vilket är föremål för den här upp-

satsen. Därefter är det upp till lagstiftaren att bedöma om det går att skapa en lag som är 

tillräckligt flexibel att anpassas till båda bolagsformer så att de båda får tillräckligt med 

utrymme samtidigt som den inte blir alltför omfattande. Min mening är att det förmod-

ligen skulle gå att utforma en sådan gemensam lag men jag tror även att det finns förde-

lar med en uppdelning som inte skulle kunna genomföras med endast en lag. Exempel-

vis kan nämnas kapitalskyddsbestämmelserna från EU-nivå som skall tillämpas på 

publika bolag vilket förmodligen snarare medför ett enhetligt system för samtliga bo-

lagsformer i den gemensamma lagen än möjligheten till särreglering för mindre bolag.  

Som avslutande anmärkning kan nämnas att förutom den flexibilitet som lagstiftningen 

kan ges i och med dess utformning borde även olika administrativa förfaranden inom 

bolaget kunna moderniseras och förenklas genom en utvidgad användning av elektro-

niska medel. Det behöver inte endast innebära förändringar i det sätt som bolagen 

kommunicerar med myndigheter vid exempelvis uppstart eller annat registreringsförfa-

rande utan det kan även, med inspiration tagen från Storbritannien, innebära att besluts-

fattande av ägarna t.ex. kan ske via internweb. Ett sådant förfarande skulle minska kost-

naderna för administration samtidigt som det skulle innebära att ägarna inte fysiskt be-

höver träffas vilket kan underlätta för bolag där ägarna befinner sig på skilda orter. 
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5 Slutsatser 

I uppsatsen har regleringen kring privata bolag med begränsat personligt ansvar diskute-

rats för att undersöka hur regleringen av dessa bolag bör se ut. Det står klart att dessa 

bolag skiljer sig från större publika bolag på ett flertal områden och då inte minst när 

det kommer till ägarstrukturen. Typiskt för dessa bolag är att de utgörs av en mindre 

krets personer som många gånger har en nära relation till varandra och som allt som 

oftast även är aktiva i förvaltningen av bolaget på ett eller annat sätt. Då den svenska 

regleringen i ABL har tagit utgångspunkt i publika bolag och de bolagens specifika be-

hov står det relativt klart att lagen inte är anpassad för mindre bolags behov, varav ett 

exempel kan nämnas i kompetensfördelningen mellan bolagsorganen som blir tämligen 

överflödig i mindre bolag.  

Utformningen av en lag för privata mindre bolag bör ha ett visst mått av flexibilitet och 

innebära en något vidare frihet än kan tänkas motsvarigheten för publika bolag för att 

kunna anpassas till bolagens specifika karaktärer men kanske även för att en mer strikt 

funktionsfördelning inte är nödvändig i dessa bolag då ägande och ledning inte är skilt. 

För att ge lagen flexibilitet finns två vägar att gå, dels dispositiva specifikt reglerande 

regler som verkar utfyllande, dels en reglering som ställer upp tvingande områden som 

skall regleras och därtill utfärdar modellartiklar som stöd för bolagens egna utformning 

eller hel applicering. Jag förespråkar i valet häremellan en lag med dispositiva regler 

eftersom det innebär en förflyttning av kostnaderna för utformningen av regleringen till 

lagstiftaren i stället för bolagen. Det innebär vidare ett mått av säkerhet och förutsebar-

het i det att lagens regler täcker upp i det fall bolagen missar att reglera något samtidigt 

som de har friheten att avtala bort reglerna. Regleringen behöver härmed inte nödvän-

digtvis bli särskilt omfattande och på så sätt betungande om en anpassning sker till 

mindre bolags specifika behov. 

Områden som därmed bör beaktas är bolagets organisation, minoritetsskydd och kapi-

talskydd. Vad avser bolagets organisation kan den med fördel lämnas stor frihet till bo-

lagen själva att reglera då ägarstrukturen i mindre bolag inte nödvändigtvis följer den 

norm som ABL är uppbyggd efter och ställs förmodligen inför en rad andra problem-

ställningar än i större bolag. Dock torde funktionen i att det finns tydliga roller i bolaget 

ändock upprätthållas vilket eventuellt kan lösas genom att lagen kräver en rollfördelning 

men sedan lämnar åt bolagen själva att bedöma vilka roller som krävs i just deras verk-
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samhet. Vidare torde sättet för ägarnas inflytande i bolaget och dess beslutsfattande 

kunna föras närmare verksamheten i och med att de förmodligen även är aktiva däri och 

förfarandet kring bolagsstämma för dessa bolag borde kunna förenklas och göras mind-

re formell. Av ytterligare vikt för mindre bolag och kanske även i anslutning till besluts-

fattandet är lagstadgade konfliktlösningsmodeller; att sådana modeller finns att tillgå för 

ägarna kan vara en stor hjälp då de dels drar sig för att reglera detta själva i avtal, dels 

för att en olöst konflikt i dessa bolag kan få allvarliga konsekvenser vilket till och med 

kan innebära att bolaget får upplösas. 

En ytterligare fråga som särskilt berör mindre bolag är minoritetsskyddet och särskilt 

problemet med inlåsning i bolagen genom att det inte finns någon marknad för dess ak-

tier. Det bör därför finnas en reglering som gör aktierna säljbara, eller i varje fall gör det 

möjligt för en minoritet att gå ur bolaget om den så önskar på grund av åsidosättande. 

En exit-möjlighet kan därmed införas för att dels verka som en möjlighet till utträde ur 

bolaget och dels som ett påtryckningsmedel för ett bättre förhandlingsläge för minorite-

ten. Gränsen för detta bör noga avvägas så den varken sätts för lågt eller hör högt för att 

kunna fylla funktionen som framförallt ett påtryckningsmedel men även så att den inte 

utnyttjas för enkelt utträde vilket för bolagets bästa kanske inte är önskvärt. Exit-

möjligheten kan således även fungera som ett konfliktlösningsmedel om än ett något 

dramatiskt sådant. 

För att ägarna i ett mindre bolag skall kunna åtnjuta ett begränsat personligt ansvar är 

det av vikt att regleringen kring bolaget ser till att bolaget har de resurser som krävs för 

att bära ansvaret åt dem. Vad som främst blir av intresse är kapitalskyddet i bolaget och 

på vilket sätt dess borgenärer skyddas. Borgenärers skyddsvärde kan dock ifrågasättas 

huruvida de inte själva har så pass utarbetade skyddsmekanismer så att en reglering inte 

är nödvändig. Utan någon form av kapitalskydd inom bolaget finns det dock inga garan-

tier för borgenärerna för bolagets solvens i framtiden (det är självfallet omöjligt att ga-

rantera med någon typ av regler men det bör kunna underlättas). En uppsättning regler 

kring bolagets kapital som i varje fall förbjuder transaktioner som skulle innebära att 

bolaget efter transaktionen inte skulle kunna betala sina skulder torde verka positivt för 

att borgenärer skall låna ut medel till bolagen och skulle dessutom kunna väga upp ett 

slopat aktiekapital. Det är vidare min åsikt att ett slopande av aktiekapitalet inte kan ske 

utan att ansvaret för upprätthållande av bolagets kapital skärps för att väga upp det fak-
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tum att ägarna i bolaget innehar ett begränsat personligt ansvar. Ansvaret för att bola-

gets kapital upprätthålls bör dock ligga inom bolaget och med fördel hos dem som för-

valtar bolagets medel och har auktoritet att besluta kring dess användning, det bör alltså 

vara ledningens ansvar i första hand. Detta får sedan vägas mot hur långt kreditorer 

skall bära ansvaret för vem de lånar ut till för att bestämma graden av ledningens an-

svar. 

Förutom de nu föreslagna områden kring vilka lättnader som borde kunna genomföras 

för privata mindre bolag torde även vissa förfaranden, som idag sköts via blanketter och 

med pappersväxling, kunna förenklas genom mer användning av modern teknik och att 

pappersväxlingen i stället sker elektroniskt vilket bör leda till att de administrativa kost-

naderna för bolagen minskar men säkerligen även för de myndigheter eller liknande 

som tar emot och bearbetar blanketterna. Det kan även tänkas att i likhet med den brit-

tiska regleringen införa möjligheten att fatta beslut i större utsträckning elektroniskt via 

mail eller internweb. 

Vad gäller den generella kostnadsfrågan och hur de presenterade förslagen har en inver-

kan på denna torde svaret vara tvådelat. En anpassning till de mindre bolagens behov 

bör endast utgöra en kostnad för lagstiftaren i och med reformarbetet med lagen. För 

bolagen bör anpassningen endast innebära minskningar av kostnader för exempelvis 

anpassning till lagens regler eller ett behov av att avtala bort dem. Visserligen kan det 

även innebära vissa kostnader för omställning till de nya reglerna men det torde vägas 

upp av de fördelar som de skulle innebära. Den andra delen rör själva utformningen av 

lagen genom avvägningen i användningen av dispositiva regler och regler där bolagen 

själva får stå för utformandet. Dispositiva regler förflyttar kostnaden från bolagen till 

lagstiftaren och innebär samtidigt en flexibilitet i och med att bolagen kan avtala bort 

dem om de så önskar. 
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6 Rekommendation för lagstiftaren 

6.1 Reglering av små och medelstora bolag: en checklista 

Nedan följer de mest centrala punkter som bör tas i beaktande vid regleringen av små 

och medelstora bolag. 

 Flexibilitet och tydlighet i regleringen 

 Effektivitet 

 Dispositiva regler 

 Frihet för bolagen att reglera det interna förhållandet  

 Tvingande borgenärsskydd 

 Se över kapitalskyddets effektivitet 

 Tvingande minoritetsskydd 

 Exit-regel 

 Konfliktlösningsmodeller 

 Administrativa lättnader 

6.2 Kommentarer 

En genomgående strävan bör vara att uppnå flexibilitet, tydlighet och effektivitet i la-

gens utformning. Flexibilitet i valet av regler varmed dispositiva föredras framför tving-

ande och en tydlighet i utformning såväl som språkligt för att öka tillgängligheten av 

reglerna. Effektiviteten uppnås dels i anpassning till bolagens specifika behov och dels i 

valet av regeltyper för de olika områdena.  

Dispositiva regler innebär minskade transaktionskostnader för bolagen i och med att de 

förflyttar kostnaden från bolagen till lagstiftaren. Det interna förhållandet i bolaget, så-

som ledningsstruktur och beslutsfattande, kan med fördel lämnas åt bolagen att reglera 

vilket gör bolagsformen anpassningsbar. Delar som dock bör regleras tvingande är mi-

noritetsskyddet och borgenärsskyddet i och med att bolagsaktörerna själva förmodligen 

inte i första hand ser till deras behov. En revision efterfrågas dock vad gäller både bor-

genärsskyddet och kapitalskyddet för mindre bolag vilket ligger i linje med strävan efter 

flexibilitet och enkelhet i lagstiftningen. Vad gäller minoritetsskyddet kan en exit-regel 

införas i syfte att verka som påtryckningsmedel i förhandling med majoriteten eller in-
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för en ineffektiv ledning. Den kan även användas som en lösning på inlåsningsproble-

matiken i mindre bolag om bolaget eller majoriteten är skyldiga att lösa ut minoriteten. 

Konfliktlösningsmodeller bör även införas då ägarna i mindre bolag typiskt sett drar sig 

för att reglera eller helt enkelt missar att reglera detta. Slutligen bör de administrativa 

bördor som åligger bolagen såväl internt som externt ses över och eventuellt modernise-

ras. Ledorden som bör genomsyra ett arbete med regleringen av små och medelstora 

bolag bör som nu framgått vara flexibilitet, tydlighet och effektivitet. 
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