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Förord 
Arbetet med denna studie har varit givande och intressant men samtidigt utmanande. Vi vill 
tacka vår handledare Peter Franck för den feedback som vi fått under denna tid, det har 
besparat oss många timmars arbete. Vi vill även tacka de respondenter som trots stressiga 
tider ställt upp och tagit sig tid att besvara våra frågor, utan dem hade denna studie inte varit 
möjlig. Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete, arbetsmoral och utbyte av idéer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 
Aktiekapitalkravet har genom historien ansetts spela en roll som seriositetsspärr, 
borgenärsskydd samt underlättat den externa kapitalanskaffningen för privata aktiebolag. Det 
senaste decenniet har dock diskussionen i Sverige handlat om huruvida aktiekapitalkravet är 
för högt och om det borde slopas helt. År 2014 tillsatte regeringen en kommitté för att 
undersöka hur entreprenörskapet i Sverige kan främjas, en del i detta var att utreda ifall det 
fanns anledning att slopa aktiekapitalkravet. Många stora ekonomier i Europa har redan tagit 
detta steg medan Sverige hållit fast vid traditionen att alla aktiebolag måste ha ett baskapital.  
 
Incitamentet till en förändring i Sverige har varit att underlätta för aktiebolagsbildning så att 
fler företagare får möjlighet och råd att starta bolag av denna form. Samtidigt saknas det 
empiriskt stöd för att en sådan förändring skulle leda till en nettoökning av företag i 
Sverige.  I denna studie undersöker vi aktiekapitalkravets betydelse för kapitalanskaffning, 
som borgenärsskydd och som seriositetsspärr. Vi har genom intervjuer med olika intressenter 
och genom en litteraturgenomgång konstaterat att det finns en konsensus gällande 
aktiekapitalets betydelse.  
 
Studien visar att den viktigaste orsaken till att inte slopa aktiekapitalet är dess påverkan på 
seriöst företagande. Samtliga respondenter hade uppfattningen att ett slopat aktiekapitalkrav 
skulle leda till att fler oseriösa företag startas. Om det bildas fler oseriösa företag var även 
uppfattningen att det skulle ske fler konkurser, vilket i sin tur skulle leda till att fler 
borgenärer går miste om sina fordringar. Dock ansågs inte det borgenärsskydd som de 50 000 
kr idag utgör påverkas av ett slopat aktiekapitalkrav.  
 
Möjligheten till kapitalanskaffning ansågs bli indirekt påverkat av ett slopat aktiekapitalkrav. 
Ett bolag där företagsledaren inte investerat egna pengar ansågs ha det svårare att anskaffa 
externt kapital, eftersom bolaget framstår som mindre seriöst. Möjligheten att anskaffa kapital 
ansågs dock inte vara större för att det fanns 50 000 kr i aktiekapital kontra 1 kr, då beloppen i 
sig inte var tillräckligt stora för att utgöra någon säkerhet vid kapitalanskaffning.  
 
Inga av respondenterna ansåg att aktiekapitalkravet bör sänkas och några av dem trodde till 
och med att det skulle påverka svenskt företagande negativt. Vår slutsats är att det inte finns 
tillräcklig grund för att motivera ett slopat aktiekapitalkrav.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
The capital requirement has historically been considered to play a role regarding the increase 
of company seriousity, creditor protection and to ease acquisition of external capital for 
private limited companies. The last decade however, the discussion in Sweden focused on 
whether the capital requirement is too high and if the requirement should be abolished 
completely. In 2014 the government appointed a committee to examine how to promote 
entrepreneurship in Sweden. Part of this was to investigate if there is any reason to abolish the 
capital requirement. Many large economies in Europe have already taken this step, while 
Sweden has maintained the tradition that all limited companies must have a base capital.  
 
The incentive for a change in Sweden has been to facilitate liability companies so that more 
entrepreneurs will have the opportunity and the money to start companies in this form. At the 
same time, there is no empirical evidence that such a change would lead to a net increase of 
companies in Sweden. In this study, we investigate the capital requirements importance for 
raising capital, as creditor protection and for increased company seriousity. Through 
interviews with various parties of interest and by literature review we have found that there is 
a consensus in terms of the capital requirements importance.  
 
The study shows that the major reason for not abolishing the capital requirement is because of 
its impact on company seriousity. If there is an increase of unserious companies, the 
perception was that there would be more bankruptcies, which in turn would lead to more 
creditors losing their claim. However the creditor protection consisting of the required capital 
50 000 SEK is not considered to be affected by abolishing the capital requirement.  
 
The ability to raise external capital was considered to be affected by abolishment of the 
capital requirement. A company where the manager does not invest his own money was 
considered having a more difficult task raising external capital, because the company was 
perceived as less serious. The ability to raise capital was not considered to be greater in terms 
of having 50 000 SEK share capital versus the alternative of 1 SEK. The reason for this is that 
these amounts were not sufficient enough as security for greater funding.  
 
None of the respondents felt the need to lower the capital requirement, and some of them even 
believed that it would affect the Swedish business environment negatively. Our conclusion is 
that there are not enough sound reasons to justify abolishing the capital requirement. 
 
Nyckelord: Seriositetsspärr, borgenärsskydd, aktiekapitalkrav, kapitalanskaffning, privat 
aktiebolag. 
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1. Inledning 
Detta kapitel beskriver bakgrunden till denna studie och mynnar sedan ut i en 
problemdiskussion. Utifrån detta presenteras en problemformulering och ett syfte samt vilka 
avgränsningar som gjorts. 

1.1 Bakgrund 
Den 27e mars 2014 tillsatte regeringen en kommitté i syfte att förbättra klimatet för 
entreprenörskap och innovativt företagande i Sverige. I detta arbete ska kommittén bland 
annat utvärdera den senaste sänkningen av aktiekapitalkravet som skedde 2010 samt 
undersöka om det finns något behov av ytterligare sänkningar. Kommittén förväntas redovisa 
ett resultat av denna utredning senaste den 15e augusti 2016 (DIR 2014:46). 
 
För att kunna ta ställning till eventuella framtida förändringar av aktiekapitalkravet är det 
viktigt att förstå vad aktiekapital är och vilka parter som berörs när aktiekapitalkravet 
förändras. Aktiekapital finner vi endast i aktiebolag och denna bolagsform skiljer sig från 
bolagsformerna enskild firma och handelsbolag i den meningen att ett aktiebolag är en egen 
juridisk person. Det innebär att företagaren som driver aktiebolaget är skyddad från personligt 
ansvar med vissa specifika undantag. Aktiekapitalet är den kapitalinsats i företaget som krävs 
av företagaren för att denne ska kunna tillskriva sig skydd från personligt ansvar 
(Bolagsverket 2015).   
 
Det finns delade åsikter över vilket syfte och vilken betydelse aktiekapitalet och dess storlek 
egentligen har för företag och de parter som är involverade i företagets verksamhet. Ett av 
grundargumenten till varför ett bolag behöver ha ett aktiekapital, samt reglerade uttag av 
detta, är att aktiekapitalet fungerar som ett skydd för de borgenärer som har fordringar i 
företaget. Eftersom företagaren inte är personligt ansvarig i ett aktiebolag så behövs det en 
buffert i form av bundet aktiekapital som skyddar borgenärernas intressen i bolaget. 
Borgenärsskyddet genomsyrar den lagstiftning i ABL som vi har idag avseende aktiekapitalet 
(Andersson 2010, s. 11). Utöver argumentet om borgenärsskydd finns det även en konsensus 
om att ett lagstiftat aktiekapitalkrav av betydande belopp leder till att många oseriösa 
företagare väljer bort aktiebolagsformen. I förlängningen leder det till färre oseriösa 
verksamheter och färre fall av ekobrott (Broberg 2008, s. 158). Ett tredje argument för ett 
lagstadgat aktiekapitalkrav är att företagen gynnas av detta eftersom det ger dem större 
möjligheter till att anskaffa externa medel från tillexempel kreditinstitut och investerare. Det 
är svårt för kreditgivare att bedöma nya företag på grund av att det inte finns några tidigare 
resultat att värdera. Ett eget insatt kapital kan då vara ett tecken på att ägaren tror på företaget 
eftersom denne är beredd att förlora det kapital som den själv har satsat (Bruns & Fletcher, 
2008). 
 
Inom EU och i USA finns det däremot flera exempel där aktiekapitalkravet trots detta är lägre 
än i Sverige eller i vissa fall till och med saknas.  
 
I Frankrike finns främst tre bolagsformer där ägarna inte kan bli personligt betalningsskyldiga 
för bolaget. Dessa utgörs av société anonyme (SA), société par action simplifiée (SAS) 
société á responsabilitée limitée (SARL). För de två förstnämnda bolagsformerna finns ett 
aktiekapitalkrav på 37 000 euro. Medan för den sistnämnda bolagsformen SARL, som kan 
sägas motsvara den svenska bolagsformen för privata aktiebolag, finns det inte längre något 
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kapitalkrav. Kapitalkravet låg tidigare på 7 500 euro med det slopades 2003 i samband med 
att andra lättnader infördes (SOU 2008:49, s. 77). 
 
USA har ett annat rättssystem än det som vi har i Sverige. I USA finns det både federala 
regelverk och delstatliga regelverk. Bolagsrätten är delstatligt reglerad och det avgörande för 
vilken delstats lag som ska tillämpas på ett visst bolag är var det är registrerat. En av de 
bolagsformer som finns i USA är limited liability comapany (LLC). Bolagsformen LLC finns 
idag i alla 50 stater med mer eller mindre förmånliga regleringar. Gemensamt för de olika 
formerna av LLC är att det inte krävs något kapitalkrav, anledningen till detta är att flera 
stater 1969 antog akten Model Business Corporation Act (MBCA). I denna akt ansågs det att 
eftersom medlemmarna i LLC:et har begränsat ansvar för bolaget så behövs det inte något 
lägsta kapitalkrav (American Bar Assosiation. Committee on Corporate Law 1985, s. 114). 
 
Precis som i Sverige finns det i Storbritannien både publika och privata aktiebolag. För de 
publika bolagen, public limited liability company (plc), finns det enligt EU-rätten ett krav på 
att bolaget ska ha ett aktiekapital på minst 50 000 pund. För privata bolag, private limited 
liability comapny (ltd) är det däremot fritt för ägarna att själv bestämma vad aktiekapitalet ska 
ha för lägsta nivå. Aktiekapitalet för dessa bolag bestäms ofta till 1 pund och används till viss 
del av svenskar som vill starta bolag men inte har råd med aktiekapitalet. Det som sker då är 
att de startar ett ltd i Storbritannien och sedan öppnar de en filial i Sverige var ifrån de 
bedriver sin svenska verksamhet (SOU 2008:49, s. 72).  
 
I Tyskland finns det möjlighet att starta ett bolag för bara 1 euro. Detta är möjligt genom att 
Tyskland har infört en form av undergrupp till en av sina vanliga bolagsformer, Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung eller GmbH. Denna möjlighet infördes som ett svar på den engelska 
limited bolagsformen som orsakade att många tyskar valde att starta bolag i England istället 
för Tyskland. Tanken med denna undergrupp, som de kallar mini GmbH, är inte att det ska 
vara en egen bolagsform utan en möjlighet för entreprenörer att starta ett bolag med samma 
rättigheter och skyldigheter som det vanlig GmbH men utan det initiala kapitalkravet. Tanken 
är att allteftersom bolaget växer ska det växa in i den större och vanligare bolagsformen 
GmbH (Schmidt 2008). 
 
Några av världens största ekonomier har till synes en uppfattning om aktiekapitalets roll som 
inte är helt i linje med den uppfattning vi har i Sverige.  

1.2 Problemdiskussion 
År 2009 presenterade dåvarande regering en proposition angående ett förslag om sänkt 
aktiekapitalkrav. Förslaget bestod av en halvering av det dåvarande aktiekapitalkravet på 
100 000 kr. Några av remissinstanserna – FAR SRS, Finansbolagens förening och Regelrådet 
med flera, förespråkade däremot en sänkning av aktiekapitalkravet till 1 kr. Riksdagen antog 
förslaget om en halvering av aktiekapitalet och sänkningen trädde i kraft den 1a april 2010 
(Proposition 2009/10:61). År 2010 blev det första året med den nya lagen och när året var slut 
kunde Bolagsverket redovisa att det totala antalet nyregistrerade bolag ökat med 19,1 procent 
jämfört med föregående år. Handelsbolag och kommanditbolag minskade, enskilda firmor 
ökade något medan antalet aktiebolag ökade med 43 procent. Det skedde dels en 
omfördelning från andra företagstyper till aktiebolag men även en ökning av nystartade 
aktiebolag (Bolagsverket 2010). 
 
Ökningen av nystartade aktiebolag har fortsatt men i minskad takt. Även om antalet 
nystartade företag ökat, vilket är positivt för tillväxten i Sverige, så har även antalet konkurser 
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för aktiebolag ökat med 28 procent medan antalet personliga konkurser minskade med 16 
procent (Tillväxtanalys 2011). Den här typen av statistik är användbar för att utvärdera 
effekterna av sänkningen som trädde ikraft 2010 men även med den är det svårt att förutsäga 
vad ytterligare sänkningar får för konsekvenser. Det har nu gått drygt fem år sedan 
aktiekapitalkravet sänktes och effekterna av sänkningen ur ett längre perspektiv torde börja bli 
synliga. Eftersom det redan 2009 fanns instanser som ansåg att sänkningen borde sträckt sig 
till 1 kr är det intressant att utreda om det idag finns substans för en sådan sänkning. Ett 
rimligt antagande är att en sänkning från 100 000 kr till 50 000 kr borde ha en mindre effekt 
än en sänkning från 50 000 kr till 1 kr. I det första fallet finns aktiekapitalet kvar och har 
fortfarande en funktion som borgenärsskydd, seriositetspärr och som medel för extern 
kapitalanskaffning. I det andra fallet är aktiekapitalet i princip noll och därför påverkas 
borgenärerna, seriositeten och förmågan att skaffa externt kapital inom företaget på ett helt 
annat sätt. Ska vi då räkna med att företag får svårare att locka investerare samt att fler företag 
bedriver oseriös och kanske till och med brottslig verksamhet?  
 
Det är frågor där Sverige saknar erfarenhet och det är därför logiskt att se hur det fungerar i 
andra länder som har lägre aktiekapitalkrav än Sverige.  
 
Problemformulering 
Vilken funktion har aktiekapitalkravet för kapitalanskaffning, som borgenärsskydd och som 
seriositetsspärr, samt vilka konsekvenser kan ett slopat aktiekapitalkrav få? 
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse aktiekapitalkravet har för privata 
aktiebolag i Sverige. Vidare avser studien att diskutera vilka konsekvenser ett slopat 
aktiekapitalkrav kan få för bolaget, dess intressenter och svenskt näringsliv. 

1.3 Tidigare studier 
Åren före 2009, när diskussionen om sänkt aktiekapitalkrav var som mest intensiv, blev det 
populärt bland universitetsstudenter att belysa denna diskussion i sitt uppsatsskrivande på 
kandidat och magisternivå. Det resulterade i att det finns en mängd uppsatser från åren 2008-
2013 som syftat till att undersöka aktiekapitalets roll i Sverige och utlandet och/eller 
eventuella konsekvenser av ett sänkt aktiekapitalkrav i Sverige. Vi är medvetna om detta men 
anser samtidigt att det är en helt ny diskussion idag eftersom det inte handlar en halvering av 
kravet utan en slopning. Viktiga argument som levt kvar och talar för att vi ska behålla ett 
aktiekapitalkrav blir nu betydligt mer ifrågasatta eftersom de vid en eventuell slopning spelat 
ut sin roll. Två uppsatser som på olika sätt berör det som vi tar upp i denna uppsats redovisas 
för nedan tillsammans med hur vi anser att vår uppsats skiljer sig från dem.  
 
2009 publicerades en uppsats från Lunds Universitet med titeln Aktiekapitalets betydelse för 
aktiebolaget – En studie om kapitalkravets vikt. Denna uppsats utreder aktiekapitalets roll och 
storlek både i Sverige och inom EU. Utredningen tar särskilt sikte på vilka konsekvenser en 
sänkning av aktiekapitalet från 100 000 kr skulle få. Denna studie är precis som vår kvalitativ 
med intervjuer av olika intressenter. Skillnaden mellan denna studie och vår är att deras fokus 
var på en sänkning av aktiekapitalkravet medan vi enbart har fokuserat på vilka konsekvenser 
ett slopat aktiekapitalkrav skulle få.   
 
2010 publicerades en uppsats från Jönköpings Internationell Handelshögskola med titeln 
Synen på aktiekapitalet – En kritisk studie med utgångspunkt i Sverige samt en jämförelse 
med andra rättsordningar. Denna studie undersöker aktiekapitalkravet som borgenärsskydd 
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och hur dess roll ser ut i Sverige och Internationellt. Med fokus på den internationella 
jämförelsen. Denna uppsats skiljer sig från vår genom att vi har ett bredare fokus på de 
historiska orsakerna till aktiekapitalets storlek och inte lika stort fokus på den internationella 
jämförelsen. En ytterligare skillnad är att vår undersökning är gjord ungefär 5 år efter den 
förra sänkningen av aktiekapitalkravet, vilket vi anser ger oss ett underlag för vår analys som 
inte fanns vid tiden för den denna studie.  

1.4 Avgränsningar 
Den här studien är avgränsad till att bara undersöka privata aktiebolag medan publika 
aktiebolag inte diskuteras. Anledningen till detta är att kommittén som tillsats är riktad till att 
omfatta privata aktiebolag samt att regelverken gällande publika aktiebolag skiljer sig från 
privata aktiebolag. Vidare kommer vi inte att utveckla resonemanget kring hur regelverket 
gällande nystart av samt existerande företag i USA fungerar. Istället kommer vi fokusera på 
inomeuropeiska länder som vi anser ha något större koppling till Sverige rent kulturellt. 
Slutligen är denna studie avgränsad till att undersöka aktiekapitalkravets roll som 
seriositetsspärr, borgenärsskydd och kapitalanskaffning. Det finns fler roller, bland annat med 
avseende på penningvärdesförändringen men detta har vi funnit vara av mindre intresse 
avseende denna studie. 
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel ges en kort redogörelse för begreppen aktiebolag och aktiekapital. Därefter 
beskrivs aktiekapitalkravets roll genom historien och dess roll idag. Kapitlet avslutas med en 
redogörelse för vilken syn på aktiekapitalet som finns i andra Europeiska länder. 

2.1 Aktiebolaget och aktiekapitalet 
Sveriges tre vanligaste bolagsformer är aktiebolag, enskild firma samt handelsbolag. Enskild 
firma och handelsbolag är i stora drag lika medan aktiebolaget skiljer sig på flera sätt. 
Aktiekapital finner vi tillexempel endast i aktiebolag och denna bolagsform skiljer sig även 
från bolagsformerna enskild firma och handelsbolag i den meningen att ett aktiebolag är en 
egen juridisk person. Företagaren som driver aktiebolaget har ett personligt skydd i och med 
detta, till skillnad från den som driver en enskild firma eller ett handelsbolag. Aktiekapitalet 
kan beskrivas som en buffert för att företaget ska kunna infria sina åtaganden i en krissituation 
och det brukar kallas för företagets egna bundna kapital. Detta ska trygga borgenärernas krav 
medan om det finns en överskjutande förmögenhet, det vill säga att företaget gör vinster så 
kallas detta för företagets egna fria kapital (Sandström 2015, s. 106). Aktiebolag kan i sin tur 
delas upp i privata och publika aktiebolag. Det finns flera skillnader mellan dessa. En skillnad 
är att aktiekapitalet i ett publikt aktiebolag ska uppgå till minst 500 000 kr medan 
aktiekapitalet i ett privat aktiebolag ska uppgå till minst 50 000 kr. I övrigt finns andra 
skillnader som tillexempel hur aktierna får annonseras och säljas samt vissa skillnader i hur 
styrelsen tillsätts (Bolagsverket 2015). Den här uppsatsen kommer handla om privata 
aktiebolag och det är dessa som avses när ordet aktiebolag nämns. 

2.2 Aktiekapitalkravet genom historien 
För att kunna ta ställning till eventuella framtida förändringar av aktiekapitalkravet är det 
viktigt att förstå vad aktiekapital är, vad det betyder samt vad det har haft för roll i Sverige 
historiskt sett. Aktiekapitalet måste idag enligt lag uppgå till minst 50 000 kr men detta 
belopp har varierat genom historien. När den första aktiebolagslagen kom ut 1848 innefattade 
den ett krav på att ett aktiekapital måste finnas i aktiebolaget men inget krav på dess storlek. 
Det dröjde till 1895 innan ett beloppskrav infördes och beloppet sattes då till 5 000 kr. På 
1940-talet noterade Lagberedningen att många andra länder i Europa, bland annat Tyskland 
hade ett betydligt högre aktiekapitalbelopp än Sverige. Ett förslag om en ökning av det minsta 
aktiekapitalet på 10 000 kr föreslogs men det avvisades (SOU, 2008:49). 
 
Det dröjde till 1970-talet innan det återigen utreddes om en eventuell höjning av 
aktiekapitalkravet var aktuell. Utredningen kom fram till att en höjning till 20 000 kr var 
nödvändig till följd av penningvärdeförändringen som skett de senaste decennierna. Kravet 
skulle bara innefatta företag som startats efter att den nya lagen trätt i kraft. Detta förslag 
stötte på massiv kritik från remissinstanserna som krävde en ännu högre kapitalgräns för att 
skydda företagets anställda och dess borgenärer. Regeringen tog åt sig av kritiken och 
föreslog att kravet skulle höjas till 50 000 kr istället samt att företag som startats före lagen 
trädde ikraft skulle omfattas av kapitalkravet. Kravet på höjning gick igenom och blev 
lagstadgad den 6e juni 1973. De bolag som vid den tidpunkten inte hade ett aktiekapital på 
50 000 kr hade på sig till utgången av 1981 att öka sitt aktiekapital till minimigränsen. Om 
företaget misslyckades med detta avfördes det ur aktiebolagsregistret vilket innebar att det 
blev upplöst. Företagsledningen svarade därefter för företagets förpliktelser och bolaget var 
inte längre en egen juridisk person (SOU, 2008:49). 
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Ett av huvudargumenten till 1973 års höjning var att aktiekapitalet står för hur stor seriositet 
företagaren har vid förvaltningen av företaget. Med det menades att om en företagare inte är 
beredd att satsa en betydande del av sitt egna kapital för att driva företaget så bör denne driva 
en annan bolagsform som innefattar personligt ansvar. Lagen syftade till att skydda 
borgenärer och anställda inom företaget, men även att fungera som en seriositetspärr för att 
försvåra för oseriösa företagare att etablera sig genom aktiebolaget (SOU, 2008:49). 
 
Den rättsliga diskussionen som uppstod på 1970-talet var en naturlig reaktion på den 
globalisering som Sverige genomgått sedan början av 1900-talet. Svenska storföretag 
innehade i detta skede tätpositioner inom ett flertal globala industrisektioner och det 
avspeglades också i aktieägandet där stora delar av den svenska aktiestocken ägdes av 
utländska företag. Eftersom Sverige tog större plats på den internationella marknaden blev det 
också viktigare att anpassa sig till omvärlden. Denna interaktion med omvärlden skapade 
incitament till att anpassa den svenska aktiebolagsrätten till EU-rätten (Sandström 2015, s. 
55). 
 
I och med höjningen 1973 uppstod motkrav från företagarnas sida då de ansåg att det behöver 
finnas alternativ till aktiebolagsformen. Det ansågs vara för dyrt att starta ett litet bolag och ett 
billigare alternativ efterfrågades. Ytterligare en utredning tillsattes där en ny bolagsform 
kallad andelsbolag föreslogs. I utredningen nämns det att inget annat västerländskt land 
saknar en bolagsform där företagaren ej har personligt ansvar. Utredningen tog inspiration av 
andra europeiska länder, bland annat den tyska bolagsformen Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (GmbH). Denna bolagsform åtnjuter vissa rättsliga lättnader samt har ett lägre 
aktiekapitalkrav än det konventionella aktiebolaget. Utredningen föreslog att det svenska 
andelsbolaget skulle ha ett aktiekapitalkrav på 20 000 kr medan kravet på det vanliga 
aktiebolaget skulle höjas från 50 000 kr till 125 000 kr. Förslaget fick stark kritik från 
remissinstanserna och genomfördes aldrig (SOU 1974:66). 
 
Till följd av proposition 1993/94:196 skedde det 1995 en uppdelning av aktiebolagsformen i 
två delar, privata och publika aktiebolag. Uppdelningen skedde med bakgrund till EG:s 
bolagsrättsliga direktiv att aktiebolag skulle delas in i två kategorier. I samband med 
uppdelningen höjdes aktiekapitalkravet för privata aktiebolag från 50 000 kr till 100 000 kr. 
Motiven till höjningen var ett förstärkt borgenärsskydd samt att ett ökat aktiekapital gagnade 
företaget eftersom det blev lättare att bli beviljad kredit. Utöver detta motiverades beslutet 
med att en höjd minimigräns motverkar missbruk av aktiebolagsformen vilket motverkar 
ekobrott, samt att beslutet höjer seriositeten i bolaget.  

2.3 Aktiekapitalkravet idag 
SOU 2008:49 syftade till att lämna ett förslag om en sänkning av aktiekapitalkravet. Som 
bakgrund till utredningen fanns ett motiv om att det skulle bli lättare för nya företag att 
etablera sig. Vidare syftade utredningen till att analysera för- och nackdelar med det gällande 
aktiekapitalkravet och vilka eventuella konsekvenser en sänkning skulle kunna leda till, både 
allmänt men också i fråga om borgenärsskyddet.    
 
Utredningen ledde till ett förslag om sänkt aktiekapitalkrav från 100 000 kr till 50 000 kr. 
Nämnvärt är att det inte fanns något empiriskt stöd för att en sänkning skulle leda till att 
nyföretagandet i Sverige ökade trots att detta var ett av huvudmotiven till att sänkningen 
genomfördes. Det ansågs dock att valfriheten gällande bolagsform behövde ökas för nya 
företagare även om antalet företag inte ökar. Borgenärsskyddet som tidigare varit ett starkt 
argument presenterades som i viss mån överflödig eftersom leverantörer, kreditgivare och 
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andra borgenärer oftast avtalade om egna säkerheter utöver den säkerhet som aktiekapitalet 
erbjuder. Däremot ansågs det att någon form av aktiekapital måste finnas kvar för de 
borgenärer som saknade möjlighet att reglera risken med avtal, tillexempel staten med sitt 
skatteanspråk. Seriositetsspärren ansågs fortfarande vara viktig även om den blev mindre 
betydelsefull om aktiekapitalkravet sänks. Allt sammantaget ansågs det att aktiekapitalkravet 
borde sänkas, men att det fortfarande fanns ett värde i form av borgenärsskydd och 
seriositetsspärr. Sänkningen stannade därför vid en halvering istället för att kravet i sin helhet 
togs bort. Förslaget mynnade ut i proposition 2009/10:61 och blev lagstadgades den 1a april 
2010. 
 
Under tidsperioden 1848 – 2010 har aktiekapitalkravet gått från att vara ospecificerat till att 
uppgå till 100 000 kr och sedan sänkas till dagens nivå på 50 000 kr. Under denna tid har 
aktiekapitalkravet bara sänkts en gång, resterande förändringar har bestått av ökningar av 
minimigränsen. Vid samtliga överväganden av lagförändringar under denna tid har följande 
faktorer diskuterades och använts som huvudmotiv till eventuella förändringar av 
aktiekapitalkravet: 
 
1. Seriositetsspärren 
2. Borgenärsskyddet 
3. Kapitalanskaffningen 
 
Aktiekapitalkravets storlek är till synes starkt kopplat till dessa tre faktorer eftersom det 
ständigt är dessa faktorer som diskuterats när förändringar av aktiekapitalkravet varit aktuella. 

2.4 Seriositetsspärren 
En tanke med att ha ett aktiekapitalkrav av en betydande storlek är att det ska fungera som en 
seriositetsspärr för att sålla bort oseriösa företagare som vill utnyttja aktiebolagets fördelar 
med bland annat ansvarsfrihet. Aktiekapitalet kan ses som kostnaden för att undgå personligt 
ansvar (Bolagsverket 2015). 
 
Den brottsförebyggande aspekten med att ha ett betydande aktiekapitalkrav belystes av 
brottsförebyggande rådet i ett remissyttrande över delbetänkandet i SOU 2008:49. 
Brottsförebyggande rådet lyfte att det råder stor osäkerhet över vad en sänkning kommer 
innebära för seriositeten och andelen ekobrott, varför ett slopat aktiekapitalkrav ansågs vara 
för riskabelt.  Därför yttrade de att en sänkning till 50 000 kr fick anses som tillräcklig och att 
ytterligare forskning behövs samt att utvecklingen av sänkningen bör bevakas 
(Brottsförebyggandet rådet, Brå 2009). Vissa branscher har större problem med laglydnad än 
andra och det måste tas i beaktning vid diskussionen gällande sänkningar av 
aktiekapitalkravet. Ökade krav påverkar även de verksamheter som har små problem med 
laglydnad. Exempel på oseriöst företagande genom aktiebolag är att använda bolagsformen 
för kreditbedrägerier eller att bedriva ett så kallat målvaktsbolag. Ett sådant bolag kan 
tillexempel ställa ut osanna fakturor eller vara involverade i svart arbetskraft. Den här typen 
av bolag har oftast en kort livslängd eftersom de oftast fastnar i myndigheternas 
kontrollsystem relativt snabbt. Det krävs därför att nya bolag hela tiden startas för att kunna 
fortsätta bedriva verksamheten. Att ha ett aktiekapitalkrav förhindrar inte men försvårar denna 
process (SOU, 2008:49). 
 
En seriositetsspärr kan bara finnas så länge det finns ett aktiekapitalkrav, ju lägre detta krav 
blir desto mindre betydelse får seriositetsspärren. En eventuell slopad minimigräns av 
aktiekapitalet skulle innebära att det inte längre finns en kapitalspärr för oseriöst företagande 
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(Broberg 2008, s. 158). I Sverige finns det ingen tidigare erfarenhet av vad en sådan situation 
har för effekt på företagandet och eventuell brottslighet. 

2.5 Borgenärsskyddet 
Ett av huvudargumenten till ett lagstadgat minimikrav av aktiekapitalet är att det ska verka 
som skydd för företagets borgenärer. Företagaren i sig har inget personligt ansvar utan det är 
bundet i det aktiekapital som satsats. Borgenärerna brukar delas in i två grupper, frivilliga och 
ofrivilliga borgenärer. Frivilliga borgenärer avser de borgenärer som har en, eller i alla fall har 
en möjlighet, till att ha en kontraktuell relation med företaget. De är därför inte beroende av 
aktiekapitalet eftersom de innehar egna framförhandlade säkerheter för sina fordringar i 
företaget. Typiska frivilliga borgenärer är kreditinstitut och leverantörer. En ofrivillig 
borgenär har en fordran som inte uppkommit genom avtal och har därmed mindre möjlighet 
att ställa krav på företaget. Exempel på en sådan situation är när fordran uppstått i form av 
skadestånd eller skatteskuld. Typexempel på ofrivilliga borgenärer är staten eller någon som 
drabbats av person- eller sakskada på grund av företagets verksamhet (Andersson 2010, s. 54-
55). 
 
För att skydda borgenärerna finns det skyddsregler i ABL som säkerställer att aktiekapitalet 
inte förbrukas i sin helhet. En situation där en sådan skyddsregel blir aktuell är när 
aktiekapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet (Bolagsverket 2015). Det 
kan bli aktuellt vid förluster eller misskötsel av företaget som i sin tur lett till att aktiekapitalet 
minskat. I en sådan situation ska bolaget enligt 13 § kap. 25 Aktiebolagslagen (2005:551) 
upprätta en kontrollbalansräkning och denna ska granskas av bolagets revisor. Beroende på 
utfallet av kontrollbalansräkningen kan beslut om tvångslikvidation av bolaget ske. Skulle 
företaget inte lyckas återskapa aktiekapitalet eller försätta företaget i likvidation så blir 
styrelsen solidariskt ansvarig för bolagets förpliktelser. Syftet med detta är att skydda 
borgenärerna genom att förhindra att aktiekapitalet förbrukas i sin helhet samt att under vissa 
omständigheter kunna frångå den ansvarsfrihet som företagsledarna i ett aktiebolag har. 
 
Schön diskuterar i artikeln The future of legal capital (2004) vilken framtid ett lagstadgat 
aktiekapitalkrav har. Han menar att borgenärsskyddet inte bör hänga på det egna kapitalet vid 
bildandet av företaget utan snarare av efterhandsmekanismer i form av skydd mot otillåtna 
värdeöverföringar, utökat styrelseansvar och andra juridiska reglage. Schön menar att 
resonemanget om att aktiekapitalkravet skyddar borgenärerna är det svagaste argumentet. Vad 
gäller de frivilliga borgenärerna finns det ingen poäng med ett aktiekapitalkrav vilket även 
Europadomstolen har hävdat med argumentet att dessa parter är förmögna att förhandla fram 
egna säkerheter för sina fordringar. 
 
Vidare hävdar Schön (2004) att med hänsyn till de ofrivilliga borgenärerna har 
aktiekapitalkravet endast ett symboliskt värde. Anledningen till det är att varken lagstiftare 
eller myndigheter som registrerar nya företag kan förutsäga vilken storlek på kapitalet som 
behövs för att täcka eventuella framtida skadestånd eller andra fordringar från ofrivilliga 
borgenärer. Riskfyllda verksamheter kan som alternativ vända sig till försäkringsbolag 
istället. Aktiekapitalkravet bör enligt Schön ses som ett kollektivt avtalserbjudande för de 
ofrivilliga borgenärerna som inte har möjlighet att förhandla fram egna säkerheter. Problemet 
är att när företaget är insolvent blir ofta transaktionskostnaderna höga, det egna kapitalet lågt 
och processen för att distribuera kapitalet lång. Detta gör att de ofrivilliga borgenärerna 
genom aktiekapitalkravet har ett begränsat skydd och därför kan dess syfte ifrågasättas. 
Storleken på minsta aktiekapital 50 000 kr har ingen funktionell koppling till verksamhetens 
art, omfattning och risker. Beloppet är i viss mån taget ur luften och därför meningslös som 
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skydd för företagets borgenärer som istället vaggas in i en falsk trygghet. Det kan göra 
borgenären passiv och mindre benägen att framförhandla egna avtal (Andersson 2010, s. 58-
60). 

2.6 Extern kapitalanskaffning i aktiebolag 
Alla nystartade bolag kräver ett startkapital och även existerande bolag kan vara i behov av ett 
kapitaltillskott. Alternativen är att finansiera verksamheten med eget eller främmande 
kapital.  De flesta nystartade bolag finansieras med egna medel men det är även viktigt att ha 
möjlighet till externt kapital, speciellt vid expansion av verksamheten (SOU 2008:49).  
 
Kreditgivaren gör en helhetsbedömning av företaget och dess ägare vilket ofta inkluderar en 
genomgång av företagets affärsidé, budget, likviditet, kassaflöde med mera. Denna 
genomgång är sällan ett problem när det handlar om publika aktiebolag eller andra bolag som 
haft långvarig verksamhet.  Det problematiska för kreditgivaren är att det i framförallt 
nystartade företag inte finns någon verksamhetsbakgrund som kan användas vid analysen av 
företaget. Låntagaren kan i mån av den ansvarsfrihet som finns i ett aktiebolag tillskriva sig 
stora fördelar av att låna externt kapital. Går verksamheten dåligt förlorar företagaren 
potentiellt ingenting personligen. Går företaget bra görs vinster i form av lägre räntekostnader 
då företagaren kan göra större amorteringar. För långivaren råder en motsatt situation och 
denne får en begränsad ränteintäkt om företaget går bra och förlorar hela lånebeloppet om 
företaget går dåligt. Låntagare och långivare har olika riskpreferenser. Företagaren har därför 
incitament till att låna kapital för riskfyllda projekt och satsa eget kapital när avkastningen är 
mer beräknelig. Detta betyder att andelen eget satsat kapital i verksamheten blir allt viktigare 
som beslutsunderlag för banker eftersom det visar i vilken mån företagaren tror på sitt företag 
och dess framtida avkastning. Kreditgivare är sällan intresserade av att bära hela risken och 
kräver därför ofta andra säkerheter för sin investering eller sitt utlån (Bruns & Fletcher, 2008). 

2.7 Europa  

2.7.1 Storbritannien 
Den bolagsrättsliga lagstiftningen i Storbritannien, Companies Act 2006 (CA 2006), tillåter 
fem typer av bolagsformer. Dessa bolagsformer kan delas upp enligt tre karakteristiska 
egenskaper. För det första huruvida bolagets ägare är begränsat eller obegränsat 
ansvarsskyldiga, för det andra huruvida bolaget är privat eller publikt och för det tredje 
huruvida det finns något aktiekapitalkrav eller inte (French, Mayson & Ryan 2014, s. 48). För 
samtliga fem bolagsformer krävs det dock att bolaget registreras och därigenom blir bolaget 
enligt engelsk lagstiftning en egen juridisk person. 
 
De bolag där bolagsägarna är begränsat skyldiga för bolagets förluster kallas limited bolag. 
Dessa bolag är uppdelade i ”private limited” bolag (ltd) och ”public limited” bolag (plc), men 
bygger på samma bolagsrättsliga grund. De största skillnaderna mellan de två bolagsformerna 
är att det bara är möjligt att handla på börsen med aktierna i ett plc och att bolagsformerna 
skiljer sig avseende aktiekapitalkravet. För ett plc finns det ett minimum aktiekapitalkrav på 
50 000 pund (French, Mayson och Ryan 2014, s. 49-50 & 57-58). För ett ltd finns det i 
princip inget krav på aktiekapital, vilket gör det möjligt att starta ett ltd för endast 1 pund. 
Detta har lett till att dessa bolag kallas 1 punds-bolag, även om det i teorin är möjligt att starta 
ett bolag för 1 pence. Vidare finns det inte något krav på att det aktiekapital som anges 
behöver betalas in vid registrering utan det räcker att värdet finns i bolaget. Vid eventuella 
succesiva ökningar av aktiekapitalet behöver inte ens värdet finnas i bolaget utan det kan 
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bestå av ett löfte om ett framtida arbete eller uppdrag (Schmidt 2008, s. 1097-1098). Av alla 
registrerade bolag i Storbritannien är ltd-bolaget det vanligaste och utgjorde den 31 mars 2014 
96 procent av alla registrerade bolag (Companies House 2014, s. 5). 
 
Möjligheten att slippa betala in ett aktiekapital vid bildandet av ett nytt företag har lett till att 
flera utländska bolagsmän genom åren valt att starta denna typ av bolagsform i Storbritannien 
för att sedan öppna en filial i sitt hemland. Länder som särskilt drabbats av detta är Tyskland 
och Frankrike, dessa länder har numera själva infört möjligheter till att starta bolag utan krav 
på ett aktiekapital. I Sverige har antalet filialer varit begränsat vilket enligt Andersson (2010) 
beror på en systematisk diskriminering av svenska filialer av myndigheterna och de 
dominerande bankerna (Andersson 2010, s. 62-63). 
 
Motsvarigheten till de svenska reglerna om kapitalbrist i 25:13-20 ABL utgörs i 
Storbritannien av wrongful trading-reglerna. Dessa regler avser att förmå bolagets företrädare 
att försätta bolaget i likvidation när de ekonomiska förutsättningarna för bolagets fortsatta 
drift är icke-existerande och bolaget med största sannolikhet går mot konkurs. Detta görs 
bland annat för att bolagets kreditorer inte ska drabbas av förluster i större utsträckning än de 
vid den tidpunkten redan har drabbats av. Reglerna har två skyddsintressen, dels intresset av 
att bolag med en framtid inte avvecklas för tidigt, dels intresset av att skydda bolagets 
borgenärer mot onödigt stora kapitalförluster på grund av bolagsledningens agerande 
(Andersson 2008, s. 46-48). Om ledningen, när den borde ha insett att bolaget borde ha 
likvideras, inte har vidtagit nödvändiga åtgärder i tid för att minimera potentiella 
kapitalförluster för bolagets kreditgivare, kan domstolen besluta att ledningen ska tillskjuta 
bolaget medel för att täcka en del av bolagets förluster. Denna skyldighet för bolagets ledning 
att agera är i Sverige kopplad till ett visst belopp. I CA 2006 finns det inte något sådant 
belopp utan istället är det kopplat till vad ledningen borde ha förstått och känt till avseende 
bolagets behov av att likvideras samt vida åtgärder för att minska bolagets borgenärers förlust 
(French, Mayson & Ryan 2014, s. 694). 
 
För att förhindra att bolagsmän startar bolag som ett medel för att begå bedrägeri och 
undandra det kapital som finns i bolaget, kan bolagsmän bli skyldiga att själv betala de 
upplupna förlusterna i bolaget. En sådan skyldighet, vars omfattning bestäms av domstolen, 
kan bara aktualiseras vid en eventuell avveckling av bolaget. Dock kan bolagsmän dömas för 
sitt bedrägliga beteende innan dess men då eventuellt utan betalningsskyldighet till bolaget. 
Straffet för detta är upp till 10 år i fängelse (French, Mayson och Ryan 2014, s. 690). Genom 
den nya lagstiftningen CA 2006 skärptes lagstiftningen för ansvarsgenombrott, det vill säga 
att en bolagsman blir ansvarig för bolagets kapitalbrist, men denna implementering har inte 
hittills lett till någon ökning av denna typ av skyldighet för bolagsmännen (Andersson 2008, 
s. 66). 

2.7.2 Tyskland 
I Tyskland finns det flera olika bolagsformer att välja på vid bildandet av ett bolag (Müller 
2009, s. 5). Den vanligaste bolagsformen i Tyskland är Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(Gmbh). Gmbh är en juridisk person där det är aktieägarna som har den övergripande 
bestämmanderätten inom bolaget genom majoritetsbeslut. Den dagliga verksamheten skötts 
av en VD som utses av aktieägarna. Detta upplägg påminner om strukturen i det svenska 
aktiebolaget. Med undantag för att det inte finns samma krav på en bolagsstyrelse i ett Gmbh 
som det gör i ett aktiebolag. Precis som i ett svenskt aktiebolag krävs det vid bildandet av ett 
GmbH att bolaget tillskjuts ett aktiekapital vid uppstarten av bolaget. För att starta ett Gmbh 
krävs det ett registrerat aktiekapital på 25 000 euro (Müller 2009, s. 2-4). En av anledningarna 
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till att GmbH är en populär bolagsform är att bolaget är flexibelt, enkelt att bilda, sköta och 
likvidera. Samtidigt skyddar bolagsformen aktieägarna från eventuella bolagsförluster (Müller 
2009, s. 6). 
 
Under 2005 planerade lagstiftarna i Tyskland att sänka Gmbh´s aktiekapitalkrav från 25 000 
euro till 10 000 euro. Planerna startade en livlig diskussion och det fanns parter som ansåg att 
aktiekapitalkravet helt borde slopas (Müller 2009, s. 4). En anledning till det var att många 
tyskar vid den tidpunkten valde att starta engelska ltd´s istället för att starta ett Gmbh. Under 
2006 var i princip var fjärde limited bolag som startades av tyskar ett engelskt ltd och inte ett 
tyskt Gmbh (Schmidt 2008, s. 1093-1094). För att förbättra Tysklands internationella 
konkurrenskraft avseende bolagsformning samt för att förbättra och öka bolagsbildningen i 
Tyskland togs det fram en ny undergrupp till Gmbh, denna undergrupp döptes inofficiellt till 
the mini-Gmbh och infördes 2008. Det faktiska namnet på den nya undergruppen bestämdes 
till Unternehmergesellschaft (UG). Denna form är en undergrupp till Gmbh och utgör därmed 
inte en egen bolagsform. UG är speciellt utformad för att tillgodose entreprenörers behov och 
avsåg att ge incitament till tyska entreprenörer att starta sina nya bolag i Tyskland istället för 
att starta ett engelskt ltd (Schmidt 2008, s. 1093 & 1095). 
 
Det är samma regler som gäller för UG bolaget som för Gmbh, med vissa avvikelser (Schmidt 
2008, s. 1095). Den största skillnaden mellan ett UG och ett Gmbh är att aktiekapitalkravet i 
princip har slopats för ett UG. Aktiekapitalkravet på 25 000 euro som finns för Gmbh har i 
UG byts ut mot ett krav på att varje aktie minst måste ha ett nominellt värde på 1 euro. Det 
innebär att det är möjligt att starta ett UG för bara 1 euro, under förutsättning att bolaget bara 
har utfärdat en aktie (Schmidt 2008, s. 1097). Tanken med UG-bolaget är att det ska 
möjliggöra för bolagsmännen att börja smått utifrån deras ekonomiska förutsättningar för att 
sedan kunna växa in i den etablerade formen Gmbh utan att behöva registrera ett nytt bolag 
(Schmidt 2008, s. 1094-1095). En annan skillnad är att bolag som väljer att starta ett UG 
måste handla under den beteckningen, detta för att uppmärksamma eventuella motparter om 
att de handlar med ett bolag som potentiellt har ett lågt aktiekapital (Schmidt 2008, s. 1096). 
En annan skillnad är att det inte är möjligt att öka aktiekapitalet med annat än likvida medel. 
Anledningen till det angavs vara att det inte ansågs nödvändigt att aktieägarna kunde öka 
aktiekapitalet på annat sätt än genom inbetalningen av likvida medel då de själva kunde 
avgöra hur mycket de ville betala in och när (Schmidt 2008, s. 1097-1098). Ytterligare en 
skillnad är att det finns begränsningar avseende hur medlen i bolaget får fördelas. I ett Gmbh 
är det fritt att dela ut de medel som finns i bolaget så längde de tillgångar som är kvar i 
bolaget motsvarar det registrerade aktiekapitalet. I ett UG måste bolaget utöver denna 
allmänna regel för Gmbh även se till att det årligen sätts undan kapital till en reserv. Det 
undansatt kapitalet ska motsvara 25 procent av årets överskott minus förra årets ackumulerade 
underskott. Reserven får sedan endast användas i särskilt reglerade situationer. Syftet med 
reserven är att bolag som startar med ett litet registrerat aktiekapital ska vara tvungna att hålla 
kvar kapital i bolaget, för att på så sätt med tiden bygga upp en reserv som sedan kan 
omvandlas till registrerat aktiekapital om bolagsägarna vill det. Detta är ett sätt för lagstiftaren 
att skapa incitament för UG-bolag att övergå till Gmbh, för att på så sätt slippa den årliga 
avsättningen (Schmidt 2008, s. 1105). 
 
För att säkerställa att bolagsformen inte missbrukas eller misskötts finns det även regler som 
reglerar ledningens ansvar för bolagets förvaltning. Skulle ledningen inte uppfyllda de 
lagstiftade kraven kan de bli solidariskt betalningsskyldiga med bolaget för eventuella 
förpliktelser. Detta ansvar omfattar inte bara tiden innan ett bolag eventuellt blir insolvent 
utan även under själva insolvensen (GmbHG, section 43 & 64). 
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Införandet av UG visade sig bli en succé och sedan införandet av den nya undergruppen till 
Gmbh har det engelska ltd knappt använts mer av tyskar (Reiner & Schulte-Nölke 2011, s. 
164). Enligt Reiner och Schulte-Nölke beror inte detta på införandet av UG utan de menar att 
det engelska ltd redan vid införandet av UG hade börjat minska när det gällde nystartade 
bolag. De tyska affärsmännen som hade valt att starta ltd istället för Gmbh hade vid 
införandet av UG börjat inse att det trots allt inte var så fördelaktigt att starta ett ltd. Fördelen 
med ltd var att de slapp den initialt kostnaden för aktiekapital men det visade sig att de istället 
blev tvungna att betala höga administrativa avgifter för bolaget, vilket gjorde att det inte 
längre var lika fördelaktigt att starta ett ltd. Denna insikt hos de tyska affärsmännen var enligt 
Reiner och Schulte-Nölke anledningen till de ökade registreringarna av UG. Problemet enligt 
dem var att den höga etableringen av UG-bolag inte skedde på bekostnad av det engelska ltd, 
som det ursprungligen var avsett, utan på bekostnad av det tyska Gmbh (Reiner & Schulte-
Nölke 2011, s. 170-171). 
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3. Metod 
Metodkapitlet syftar till att redogöra för vilken kunskapssyn och forskningsansats vi har i 
denna studie. Vidare redogör vi för vårt metodval, litteraturval, urval samt diskuterar 
bortfall, etiska aspekter och källkritik. Det praktiska tillvägagångssättet gällande intervjuerna 
framförs och kapitlet avslutas med en genomgång av huruvida studien uppfyller kvalitets- och 
sanningskriterierna. 

3.1 Vetenskaplig syn  
Det eftersträvas olika typer av kunskap beroende på vilken vetenskap en forskare är verksam 
inom. Den naturvetenskapliga kunskapen brukar innefatta ett positivistiskt synsätt som i stora 
drag består av information om samband och orsaks och verkande förhållanden. Denna 
redovisas för det mesta objektivt och kvantitativt. Hermeneutik är ett vetenskapligt synsätt 
som innebär att forskaren försöker skapa förståelse för ett fenomen genom tolkning. Tanken 
med hermeneutik är att genom tolkning av text eller språk ska forskaren kunna presentera 
meningen med den tolkade texten utifrån upphovsmannens perspektiv (Ödman 2007, s. 47-
48).  
 
Ett hermeneutiskt synsätt grundar sig i den konstruktivistiska verklighetssynen och är vanlig 
inom samhällsvetenskaplig forskning eftersom studieobjektet ofta är människan och dess 
institutioner. Det intressanta inom hermeneutiken är att förstå ett mänskligt beteende snarare 
än att kunna förklara det. Vidare är hermeneutiken även starkt förknippat med den kvalitativa 
forskningsprocessen (Bryman 2011, s. 32). 
 
I denna studie hade vi en hermeneutisk kunskapssyn eftersom vi är verksamma inom den 
samhällsvetenskapliga sfären och vi är intresserade av studieobjektens åsikter vilka inte är 
mätbara utan behöver tolkas. Vi anser att det inte gick att utföra studien med en annan 
kunskapssyn eftersom det inte finns några definitiva svar på de frågor som ska ställas. Istället 
vill vi att respondenterna får fritt spelrum till att besvara våra frågor på ett öppet sätt. Det 
viktiga för oss är att våra respondenter besvarar våra frågor utifrån deras egna perspektiv och 
att vi skapar en helhetsbild, även kallat holism. Respondenternas perspektiv är viktigt för oss 
eftersom de är parter som i stor utsträckning påverkas av ett slopat aktiekapitalkrav. Enligt 
Patel och Davidsson (2011, s. 29) betyder det att det inte är intressant att förklara enskilda 
företeelser utan snarare att förstå andra människor genom tolkning av mänskliga livsyttringar 
som ger sig uttryck i språket som talas. 
 
Med en hermeneutisk kunskapssyn närmade vi oss våra forskningsobjekt subjektivt utifrån 
vår egen förförståelse. Vår förförståelse består av tankar, intryck, känslor och tidigare 
kunskap som vi samlat på oss genom livet.  Det är verktyg som hjälper oss att tolka och förstå 
våra forskningsobjekt. Tidigare kunskap som vi har med oss kommer bland annat från de 
juridiska kurser som vi läst under utbildningen varav en av oss läst juridik i åtta terminer. Den 
juridiska arbetsprocessen består till stora delar av texttolkning vilket övat vår 
tolkningsförmåga. Utöver det kommer var vi pålästa inom ämnet vilket gjorde att vi kunde 
bilda oss en egen uppfattning kring forskningsfrågorna. Att vara pålästa betyder att vi 
kunskapsmässigt närmade oss våra respondenters nivå i ämnet och det underlättade 
tolkningen av deras svar. Vid tolkning pendlade vi mellan del och helhet i form av de teman 
som studien bygger på och en mer övergripande syn på vad ett slopat aktiekapitalkrav leder 
till. Detta brukar även kallas abduktion och vi kommer in på det mer i nästa avsnitt (Patel & 
Davidsson 2011, s. 29-30). 



14	  
	  

3.2 Ansats 
Det brukar talas om deduktiv och induktiv teori när förhållandet mellan teori och empiri ska 
beskrivas. Det vanliga inom samhällsvetenskapen är en deduktiv ansats där forskaren samlar 
in information om de teorier som redan existerar inom ett område och sedan utifrån dessa 
härleder hypoteser som sedan granskas empiriskt (Bryman 2011, s. 26). Med en deduktiv 
ansats stärks objektiviteten i forskningen eftersom den grundas på befintliga teorier och löper 
därför mindre risk att färgas av forskarens subjektiva uppfattningar (Patel & Davidsson 2011, 
s. 23). 
 
I den induktiva forskningsprocessen går forskaren från det andra hållet och istället för att utgå 
från redan existerande teorier studeras studieobjektet varav nya upptäckter görs. Några risker 
med att ha en induktiv ansats i forskningen är att det blir svårt att generalisera eftersom 
metoden baseras på empiriskt underlag som är typiskt för en specifik grupp människor, tid 
eller situation. Även om en induktiv studie inte baseras på existerande teorier så har forskaren 
troligtvis egna idéer och uppfattningar som riskerar att färga resultatet och de teorier som 
arbetas fram (Patel & Davidsson 2011, s. 24).  
 
I denna studie utgick vi från redan existerande teorier och detta påverkade troligtvis vår 
ståndpunkt när vi samlade in data och analyserade denna. Ingen hypotesprövning gjordes 
vilket är ett avsteg från den vanliga processen i en deduktiv ansats. Istället analyserades och 
tolkades den data som insamlats. Utifrån detta drog vi sedan slutsatser vilket tyder på en 
induktiv ansats. Det är därmed omöjligt att kategorisera denna studie utifrån enbart en 
forskningsteori eftersom den har inslag av båda två. 
 
Eftersom studien har en karaktär som påminner om en utredning fanns ingen ambition att 
producera kunskap i form av ren teori. Ett utredningsarbete är sällan enbart deduktivt eller 
induktivt. När en studie har inslag av både induktivism och deduktivism kallas det för 
abduktion. Denna forskningsteori har uppkommit till följd av samma problematik som vi 
stötte på vid val av ansats för denna studie, det vill säg att det inte går att kategorisera 
ansatsen som antingen eller (Patel & Davidsson 2011, s. 24-25). 
 
Med en abduktiv ansats utgår forskaren från empirisk fakta men avvisar samtidigt inte 
teoretiska föreställningar. I analysen av empirin applicerades den teoretiska bakgrunden inte 
mekaniskt utan fungerade snarare som en inspirationskälla för upptäckt av nya mönster som 
gav förståelse i hermeneutisk anda. Abduktionen tillät oss att växla mellan teori och empiri 
istället för att börja i ena änden utan möjlighet att gå tillbaka. Den existerande kunskapen och 
referensramarna står för de teoretiska mönster som kallas för djupstrukturer. Det empiriskt 
induktiva mönster som påträffas vid tolkning av text eller språk i enskilda fall kallas för 
ytstrukturer (Alvesson & Sköldberg 1994, s. 42-44). I denna studie innebar det att vi med 
utgångspunkt av kommittédirektivet som tillsattes samlade in redan tolkad information och 
data som finns inom ämnet. Utifrån det skapade vi ett förslag till vår teoretiska djupstruktur. 
För att testa den teoretiska djupstrukturen samlades ny empirisk data in, det som vi kallar för 
ytstrukturer. Detta består av primärdata i form av de intervjusvar som vi samlat in och tolkat.  
 
Alvesson & Sköldbergs (1994) jämförelsemodell över de tre forskningsteorierna illustrerar 
den växelverkan mellan teori och empiri som råder vid abduktion. Den gråa pilen markerar att 
abduktionen påbörjas vid den tolkade empirin för att sedan lyftas mot den teoretiska 
referensramen.  
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Figur 1. Deduktion, induktion och abduktion (Alvesson & Sköldberg 1994, s. 45). 
 
Genom att arbeta abduktivt kunde vi ta del av de fördelar som induktiv respektive deduktiv 
metod erbjuder. Det innebär emellertid också att vi tog del av riskerna med respektive metod. 
Bland annat har de slutsatser som dras ofta låg räckvidd vilket betyder att det bara kan 
generaliseras till det avgränsade område som studerats (Patel & Davidsson 2011, s. 24). 

3.3 Metodval 
Bryman (2011) beskriver tre viktiga aspekter som skiljer kvalitativ från kvantitativ metod. De 
tre aspekterna är att kvalitativ metod har – en induktiv syn på förhållandet mellan teori och 
praktik – en kunskapsteoretisk ståndpunkt som är tolkningsinriktad – och en ontologisk 
ståndpunkt som är konstruktionistisk. Dessa tre aspekter har belysts tidigare i metodavsnittet 
och vårt metodval går utifrån dessa aspekter att kategorisera som kvalitativt. Även om vi 
angett att det finns inslag av deduktiv forskningsteori så är det inte tillräckligt för att kunna 
hävda att vårt metodval har en kvantitativ karaktär.  
 
Hermeneutiken är, som tidigare nämnts, förknippad med den kvalitativa forskningsprocessen. 
En viktig aspekt i den kvalitativa metoden är att den utgår från studiesubjektets perspektiv. 
Det primära syftet med den kvalitativa metoden är därför att förstå snarare än att kunna 
förklara (Alvesson & Sköldberg 1994, s. 10). Studien fokuserades därför på insamlad data 
från intervjuer som tolkats, snarare än data som är direkt mätbar.  
 
Vår kvalitativa forskningsprocess kan sammanfattas med Brymans (2011) modell över de 
viktigaste stegen i kvalitativ forskning: 
 
Vår forskningsprocess utgick från denna modell och 
börjar med generella frågeställningar det vill säga 
forskningsfrågorna. Dessa hade sin bas i 
litteraturgenomgången som ledde till en 
problemformulering och ett syfte. Nästa steg var att 
ta reda på vem/vilka som har kunskap eller 
information för att kunna besvara våra 
forskningsfrågor. Detta gjordes genom att ta reda på 
vilka parter som har ett intresse av ämnet och 
därmed även kunskap om det. När vi identifierat 
våra intressenter samlade vi in data från dessa 
genom semistrukturerade intervjuer. Datan som 
insamlats tolkades och det tolkade materialet 
jämfördes med den teoretiska ramen för att hitta 
samband eller avvikelser. Utifrån detta tog vi ett 
beslut att det insamlade materialet var tillräckligt 
för att kunna skriva en rapport och dra slutsatser, 
vilket innebar att vi inte behövde specificera 
frågeställningarna och därmed inte samla in någon 

Figur 2. översiktlig beskrivning av 
huvudsakliga steg i kvalitativ 
undersökning (Bryman 2011, s. 
346). 
 

Teori (Djupstruktur) 
Empiriska regelbundenheter (Ytstruktur)  
Empiri 
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ytterligare data. Sista steget resulterade i en sammanställning av vilka slutsatser som kunnat 
dras av resultatet från denna studie samt vad som kan vara intressant att belysa i framtida 
studier. Detta beskriver kortfattat den kvalitativa processen i denna studie. Nedan följer en 
mer detaljerad redogörelse av processen. 

3.4 Litteraturval 
Litteraturgenomgången syftade framförallt till att ta reda på vilka teorier och begrepp som är 
kända och relevanta inom området. Den syftade även till att ta reda på vilka motsättningar 
som finns och om det finns frågor som inte har besvarats (Bryman 2011, s. 98). Eftersom 
studien har en utredningskaraktär baserades den teoretiska referensramen inte bara på 
renodlade teorier utan även på jämförelser från historiskt liknande situationer i Sverige samt 
jämförelser med andra länder. Situationen Sverige befinner sig i med ett eventuell slopat 
aktiekapitalkrav är unik och därför kunde ingen nationell jämförelse göras. Den historiska 
jämförelsen består bland annat av en genomgång i hur diskussionen sett ut tidigare i liknande 
situationer som berör samma fråga. Därför har SOU:er, propositioner, andra utredningar och 
direktiv varit fundamentala för att kunna positionera sig i frågeställningen men även för att 
hitta ämnesfokus inför konstruktionen av respondentfrågorna. 
 
Det krävs även förståelse för vissa begrepp för att läsaren ska få ut så mycket som möjligt av 
denna studie. Några av begreppen som identifierats i ovan nämnda dokument är 
seriositetsspärr, borgenärsskydd och kapitalanskaffning. Begreppen fungerade som sökord 
när vi letade efter litteratur som kunde ge en mer detaljerad förklaring till dess innebörd. Det 
var viktigt att de begrepp som är centrala för studien hade behandlats vetenskapligt och inte 
bara genom tillexempel tidigare SOU:er. Därför utgörs denna del av referensramen utav 
vetenskapliga källor och relevant litteratur inom området.  
 
Slutligen behövde vi kunna jämföra Sverige med andra länder som redan har infört varianter 
av slopat aktiekapitalkrav. Valet av jämförelseländer gjordes i samband med 
litteraturgenomgången då det gick att se vilka länder som diskuterats mest och som är mest 
lika Sverige kulturellt. Litteraturen som valts består dels av svensk litteratur som beskriver 
situationen i utlandet men även av utländska rapporter och vetenskapliga artiklar för att kunna 
få en djupare inblick i hur det fungerar i utlandet. Litteraturgenomgången lade sedan grunden 
för problemformuleringen och syftet.  

3.5 Källkritik 
Enligt Patel och Davidsson (2011) är det viktigt att vid källkritik bedöma varför ett visst 
dokument finns, vilket syfte upphovsmannen hade med dokumentet, hur det uppstod samt 
vem som är upphovsman. Utgångspunkten i litteraturgenomgången är hämtad i form av 
statliga utredningar, propositioner och kommittédirektiv. Utifrån dessa har nyckelbegrepp 
plockats ut och sedan har Umeå och Lunds universitetsbiblioteks samt Malmö stadsbiblioteks 
sökverktyg använts för att hitta resterande litteratur både vad gäller metodik och teori. Stor del 
av denna litteratur används i universitetskurser varav vi anser att de har en hög trovärdighet. 
Något vi reflekterat över är att i en del av litteraturen refererar författaren till ett annat litterärt 
verk. Vi tog dock beslutet att det skulle bli för tidskrävande och avancerat att bakåtspåra alla 
referat. En del hänvisningar gällde tillexempel upphovsmän från antika Grekland vilket i 
princip är en omöjlighet att kunna hitta och sedan dessutom lyckas använda sig av.  
 
I studien har vi även använt oss av en del elektroniska källor från internet. Källorna som vi 
använt har hämtats från vetenskapliga databaser som Umeå och Lunds universitet erbjuder 
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samt genom säkra källor i form av tillexempel regeringens hemsida eller Statistiska 
Centralbyrån. Risken är däremot att den elektroniska källans innehåll ändras över tid och 
därför har vi även tidsstämplar på samtliga referat av denna typ.  Alla källor i denna studie har 
granskats enligt Patel och Davidssons rekommendationer som nämndes i förra stycket.  

3.6 Urval 
Ett problem vi ställdes inför när vi gjorde urvalet för våra intervjuer var huruvida vi skulle 
fokusera på en/några särskilda intressentgrupper. Skulle vi tillexempel bara intervjua personer 
inom banksektorn, företag, statliga myndigheter eller bör intervjuerna involvera intressenter 
från mer än en grupp.  
 
Fördelen med att fokusera insamlingen av data på färre antal intressentgrupper är att vi får en 
intervjumättnad från den gruppen. En fördel med intervjumättnad är att resultatet i större grad 
går att generalisera till den intressentgrupp som intervjuats, tillexempel banksektorn 
(Kristensson 2014, s. 119). Detta kallas även för teoretisk mättnad. I praktiken går det ut på 
att urvalet fortsätter med nya intervjusubjekt fram till att denna kategori av respondenter inte 
längre tillför någon ny tidigare okänd data (Bryman 2011, s. 395). 
 
Nackdelen med denna metod är att de som tillexempel jobbar på bank inte har den bredd av 
kunskap som vår frågeställning kräver. Grounded theory, eller på svenska grundad teori är en 
metod som bland annat går ut på att först beskriva alla kvaliteter som forskaren anser tillhör 
ämnet. Dessa kvaliteter samlas in i dimensioner och sedan kategorier. Syftet med detta är att 
försöka täcka in ämnet så brett som möjligt. Urvalsprocessen går sedan ut på att 
studiesubjekten bör vara olika varandra med hänsyn till de kategorier som ämnet delats in i 
(Kjær Jensen 1995, s. 42). Grundad teori har dock flera andra inslag, bland annat att insamling 
av data och analys sker parallellt i en växelverkan. Det är ett en metod för teorigenerering och 
där skiljer sig i det avseendet från metodologin i vår studie. Vi kommer därför endast använda 
oss av inslag från grundad teori i form av hur urvalsprocessen kan gå till. 
 
Genom att istället intervjua personer från flera olika grupper får vi en bredare kunskapsbas för 
studien. Samtidigt får vi ingen intervjumättnad inom de aktuella grupperna, vilket medför att 
det är svårt att säga i vilken utsträckning de svar vi får talar för hela den grupp som personen 
vi intervjuade representerar. Vi kommer i enlighet med urvalsprocessen i grundad teori 
intervjua en person från varje intressentgrupp eftersom vi är mer intresserade av en bredd av 
åsikter än ett djup.   
 
När vi bestämde vilka personer som skulle vara lämpliga intervjusubjekt gjorde vi ett 
avsiktligt urval genom att basera vårt urval på vår teoretiska uppdelning, det vill säga ett 
teoribaserat urval (Kristensson 2014, s. 130). Efter kategorisering av ämnet fann vi att 
begreppen seriositetspärr, kapitalanskaffning och borgenärsskydd var centrala och något som 
urvalet bör baseras på. Vi resonerade mellan oss vilka personer som skulle kunna ge en 
intressant vinkel på dess områden och kom då fram till att vi ville intervjua intressenter från 
sex olika sektorer. Bank, Ekobrottsmyndigheten, ekonomichef på ett större bolag, 
konkursförvaltare, Skatteverket och Bolagsverket. Anledningen till att vi valde dessa 
intressenter är skilda, men det finns en koppling till de begreppen som vi nämnde ovan.  
 
En bank är en intressent vad gäller aktiekapitalet på grund av bankens roll som frivillig 
borgenär och möjligheten för privata aktiebolag att införskaffa kapital från banken. 
Aktiekapitalet kan spela en roll när banken tar beslut om att bevilja företaget kredit. Vidare 
valde vi att intervjua en person från Ekobrottsmyndigheten för deras insikt och tankar kring 
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kopplingen mellan ett sänkt aktiekapitalkrav och en ökning alternativ minskning av oseriösa 
bolag, därav kopplingen till seriositetsspärren.  
 
Vi valde att intervju en ekonomichef på ett större bolag för dennes allmänna bolagskunskap, 
dennes kunskap avseende hur bolaget värderar aktiekapitalkravet vid investeringar i mindre 
bolag, dennes kunskap av investeringar i utländska bolag och hur eventuella skillnader mellan 
svenska bolag och utländska bolag avseende borgenärsrollen och kapitalanskaffning.  
 
Konkursförvaltaren anser vi ha kunskap kring aktiekapitalkravets roll i samband med 
konkurser, kravets roll i förhållande till bolagens borgenärer samt hur kravet påverkar andelen 
oseriösa bolag. Den fjärde intressenten är Skatteverket och anledningen till att vi valde att 
kontakta en person från Skatteverket var på grund av att de för statens talan vid konkurser. 
Statens skulder utgör oprioriterade skulder vilket medför att de är en ofrivillig borgenär. 
Skatteverket är därför intressant att prata med på grund av deras roll som ofrivillig borgenär 
och hur de anser att en sänkning av aktiekapitalkravet skulle påverka deras verksamhet. 
Bolagsverket valde vi att kontakta för att få en uppfattning om hur bolagsbildandet påverkats 
av aktiekapitalet och om det går att se någon koppling mellan oseriöst bolagsbildande och en 
sänkning av aktiekapitalkravet.   
 
Tabell 1 sammanfattar vårt urval av intressenter och vilket område de förväntas ha 
huvudsaklig expertis inom.  
 
 Frivillig 

borgenär 
Ofrivillig 
borgenär 

Seriositetsspärr Kapitalanskaffning 

Bank √  √ √ 
Ekobrottsmyndigheten   √  
Ekonomichef √   √ 
Konkursförvaltare √ √ √  
Skatteverket  √   
Bolagsverket   √  
 
Tabell 1. Sammanfattning över urval 
 
Det fanns även andra intressenter som vi övervägde. Bland dessa fanns en revisor, men då 
denna grupp har mycket att göra den här tiden på året, på grund av alla bokslut, tog vi beslutet 
att det mest tidseffektiva var att kontakta andra intressenter. Vi funderade även på att intervjua 
en företagsledare för ett nystartat privat aktiebolag men ingen av oss kände någon och vi 
ansåg att det skulle vara svårt att hitta någon som var lämplig. De sex respondenter som vi 
valde att intervjua ansåg vi skulle bidra tillräckligt med att besvara våra forskningsfrågor.  

3.7 Etiska principer 
Några etiska principer som råder i Sverige är enligt Bryman (2011) informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet går ut på att 
samtliga som medverkar i studien ska bli informerad om studiens syfte. Konkret har det i vårt 
fall betytt att respondenterna informerats om vilket syfte vår studie har dels i 
informationsbrevet som skickades ut men även genom muntlig repetition vid intervjutillfället. 
I samband med detta har vi även meddelat att deras medverkan är helt frivillig och att de när 
som helst kan avbryta intervjun. Samtyckeskravet har att göra med att deltagarna själva 
bestämmer över sin medverkan och om någon är minderårig krävs vårdnadstagarens tillåtelse. 



19	  
	  

I denna studie har samtliga respondenter varit myndiga och därmed själv kunnat bestämma 
över sitt deltagande. Samtliga respondenter har i enlighet med konfidentialitetskravet 
underrättats både skriftligt och muntligt att personuppgifter förvaras på ett säkert sätt och att 
de utlovas totalt anonymitet i studien om de så önskar. Slutligen har respondenterna även 
underrättats skriftligt och muntligt att alla uppgifter som samlats in endast är ämnade att 
användas för forskningsändamålet. Vi har dessutom hela tiden varit öppna med att de kan 
kontakta oss vid vidare frågor eller om de ändrat sig vad gäller deras deltagande. 

3.8 Bortfall 
I denna studie drabbades vi av två bortfall. När vi skulle kontakta banksektorn vände vi oss 
först till SEB eftersom det är allmänt känt att denna bank arbetar mycket med företagskunder. 
På grund av detta har SEB under uppsatstider extremt många förfrågningar från studenter om 
intervjuer, enkätundersökningar eller andra frågor. Vi blev därför informerade att det inte 
fanns någon tid över för att hjälpa oss, vare sig på lokal eller regional nivå. I andra hand 
vände vi oss till Swedbank och blev hänvisad till chefen på företagsavdelningen i Umeå. 
Chefen skulle kontakta oss för att boka in en intervju. Det drog ut på tiden cirka två veckor 
och under denna tid avvaktade vi med att kontakta andra banker eftersom vi bara var 
intresserad av att intervjua en bank. Vi fick då reda på att planerna ändrats och att de inte hade 
tid att ställa upp på en intervju. I detta läge fanns det inte längre tid till att hitta en annan bank 
som kan ställa upp på en intervju. Konsekvensen av detta var att vi inte hade möjlighet att 
intervjua en bank och fick därmed mindre data vad gäller framförallt kapitalanskaffning. 
Detta påverkar givetvis vår analys och vilka slutsatser vi drar av empirin eftersom en av de 
tilltänkta frivilliga borgenärerna inte blivit hörd.  

3.9 Insamling av data 
Denna studies primära data består av genomförandet av en fallstudie. En fallstudie genomförs 
på en mindre grupp individer. Det viktiga i en fallstudie är att utgå från helhetsperspektivet 
och att information ska bli så täckande som möjligt. Den här typen av studier är framförallt 
vanliga när det handlar om studium av eventuella förändringar. Det utreds för närvarande om 
aktiekapitalkravet ska förändras vilket gör att en fallstudie blir aktuell (Patel & Davidsson 
2011, s. 56).  
 
Kvalitativa intervjuer har i regel en låg grad av strukturering för att intervjupersonen ska ges 
utrymme att svara med sina egna ord. Den semistrukturerade intervjun går ut på att forskaren 
skapar en lista över teman som ska beröras men att öppenheten på svaren behålls vilket ställer 
krav på öppna frågor. Eftersom syftet med den kvalitativa intervjun är att upptäcka 
egenskaper hos något går det inte i förväg att formulera svarsalternativ likt en enkät. 
Respondenten avgör vilket det sanna svaret på frågan är (Alvesson & Sköldberg 1994, s. 82). 
Vi var intresserade av tre olika teman, seriositetsspärr, borgenärsskydd och extern 
kapitalanskaffning. Samtidigt ville vi ta reda på respondentens åsikter snarare än att mäta 
något och därför passade semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod.  
 
Vid konstruktionen av intervjuguiden för den semistrukturerade intervjun är det viktigt att 
formuleringen av frågorna inte är för specifika så att alternativa synsätt och idéer riskerar att 
inte komma till uttryck. Det är även viktigt att det finns en viss ordning i de teman som avses, 
att ett begripligt språk används, att undvika ledande frågor samt ta reda på respondentens 
bakgrund (Bryman 2011, s. 419). Vi försökte därför ha en öppenhet i frågorna och formulera 
frågorna på ett ospecifikt sätt. Innan frågorna konstruerades ställde vi frågan vad det är 
respondenten måste veta för att kunna svara på frågan. Eftersom vi valt att intervjua 
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respondenter med skilda bakgrunder ter det sig naturligt att alla inte har expertis inom alla de 
teman vi valt. Trots detta valde vi att ha en relativt standardiserad intervjuguide med endast 
ett fåtal frågor som var unika för vissa respondenter. Tanken var att under intervjun vara 
tydliga med att om det är en fråga som respondenten inte anser sig kunna besvara så går den 
att hoppa över, kan respondenten däremot ge ett svar så är det givetvis en fördel för vår studie.  
 
Vi delade först in frågorna i kategorierna som vi var intresserade av, seriositetsspärren, 
borgenärsskyddet och kapitalanskaffning. Utöver dessa kategorier ämnade vi att ta reda på lite 
om respondentens bakgrund i verksamheten denne representerar. Vi valde även att ställa 
några lite mer generella frågor som inte är direkt kopplade till ovan nämnda teman men som 
ändå är intressanta att ställa för att ta reda på hur intressenten förhåller sig till sänkt 
aktiekapitalkrav. Utöver detta valde vi att skicka ut frågorna i förväg så att respondenten hade 
möjlighet att förbereda sig för att eventuellt kunna ge mer utvecklade svar. 

3.9.1 Upplägg av intervju 
I samhällsvetenskaplig forskning är det ovanligt att det är fler än en person som intervjuar en 
respondent eftersom kostnaden för att utföra intervjun ofta blir dubbel. Att två intervjuare 
närvarar gör sannolikt inte att intervjun blir bättre eller säkrare (Bryman 2011, s. 208).  Även 
om kostnaden inte var ett problem för oss bestämde vi oss ändå för att dela upp intervjuerna 
eftersom vi arbetar med studien på skilda geografiska platser.  
 
Vid val av intervju var vi överens om att vi i största möjliga mån skulle genomföra 
intervjuerna ansikte mot ansikte. I andra hand genomför vi intervjuerna via telefon. 
Fördelarna med att intervjua en respondent ansikte mot ansikte är bland annat att intervjuaren 
har möjlighet att läsa respondentens kroppsspråk och därmed fånga upp osäkerheter eller 
dolda meddelanden som ibland behöver följdfrågor för att utredas. Det finns även forskning 
som tyder på att respondenter via telefon tenderar att oftare svara ”vet ej” eller uttrycka mer 
socialt acceptabla svar snarare än dennes riktiga åsikt. Utöver detta finns det vissa tekniska 
fördelar i form större möjlighet att göra sig hörd och upprepa frågan vilket kan försvåras på 
grund av tekniken vid en telefonintervju. Samtidigt har telefonintervjuerna vissa fördelar med 
att respondenten inte påverkas av intervjuarens etniska bakgrund, kön, klass, ålder och så 
vidare. Dessutom erbjuder telefonintervjun en större respondentmarknad eftersom den 
geografiska aspekten inte längre har någon betydelse (Bryman 2011, s. 208-210). 
 
Den geografiska aspekten var avgörande när vi valt att genomföra intervjuer via telefon 
eftersom några av respondenterna inte funnits tillgängliga på de orter vi arbetat ifrån. När det 
inte funnits något geografiskt hinder har vi däremot föredragit personliga intervjuer på grund 
av de fördelar som nämndes ovan. 

3.9.2 Genomförandet av intervjuerna 
Konkursförvaltare 
Konkursförvaltaren har sitt kontor i Malmö och Lucas var i Malmö vid tiden för intervjun så 
vi bestämde att han skulle utföra intervjun själv. Konkursförvaltaren kontaktades via mail och 
blev tillfrågad om han kunde tänka sig att ställa upp på en intervju, vilket han kunde. Vi 
bokade in en tid och bestämde att Lucas skulle utföra intervjun på hans kontor. Intervjun som 
spelades in med hjälp av en applikation som heter AVR inleddes med en kort introduktion av 
uppsatsämnet och följdes av en presentation av upplägget av intervjun. Intervjun tog cirka 30 
minuter.  
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Ekobrottsmyndigheten 
Vi kom i kontakt med Henrik Lundin på Ekobrottsmyndigheten i Stockholm via en kontakt 
med Mats Mattsson som sitter på Ekobrottsmyndigheten i Malmö. Mats hade vi få tag på 
genom att ringa till växeln och förklara vad det var vi undersökte och fråga om de visste 
någon som skulle kunna svara på våra frågor inom detta område. Kontakten med Henrik 
skedde via sms och intervjun gjordes sedan via telefon. För att spela in samtalet använde vi 
oss av en applikation som heter Tape A Call. Vi började med att förklara vad ville undersöka 
med vår uppsats och övergick sedan till att beskriva hur upplägget på intervjun skulle vara. 
Intervjun tog cirka 40 minuter.  
 
Bolagsverket 
Eftersom Bolagsverkets huvudkontor är i Sundsvall och ingen av oss hade möjlighet att ta sig 
dit utfördes denna intervju via telefon. Vi började med att ringa Bolagsverket på ett 
kontaktnummer som finns på deras hemsida. Efter presentation av oss själva och vår studie 
via telefon blev vi ombedda att kontakta dem via mail istället med mer information om 
studien. Genom mail kom vi sedan in kontakt med en jurist som vi kunde boka en 
telefonintervju med. Telefonintervjun genomfördes genom att vi ringde upp juristen på 
dennes fasta telefonlinje. Vid uppringning använde vi datorprogrammet Skype och spelade in 
samtalet på samma dator med ett gratisprogram som heter Amolto call recorder. Intervjun 
genomfördes med att en kort introduktion där vi berättade mer om studien och den övergick 
sedan till att ställa frågor enligt ordningen på intervjuguiden. Totalt tog intervjun 30 minuter. 
 
Företagaren 
Företagsledaren Thomas Thuresson var en personlig kontakt till Lucas varpå vi bestämde att 
han skulle sköta kontakten och intervjun. Lucas frågade Thomas vid en middag om han ville 
ställa upp på intervjun varpå Thomas svara att de kunde han göra. Vidare kontakt inför 
intervjun gjordes på telefon och det bestämdes att Lucas skulle göra intervjun hemma hos 
Thomas. Intervjun tog cirka 50 minuter och den spelades in med hjälp av en applikation som 
heter AVR.  
 
Skatteverket 
Vi kontaktade växeln på Skattekontoret i Malmö och frågade om det fanns någon som skulle 
kunna tänkas svara på våra frågor. Vi blev då vidare kopplade till Jesper Andersson på 
Skattekontoret i Malmö. Jesper var intresserad av att ställa upp på en intervju och vidare 
kontakt sköttes på mail för att bestämma tid. Då han kunde träffas på kontoret i Malmö vid en 
tidpunkt då Lucas var i Malmö beslutade vi att han skulle genomföra intervjun. Intervjun 
genomfördes på Skattekontoret i Malmö och den tog ungefär 40 minuter. För att spela in 
intervjun användes en applikation som heter AVR. Lucas började med att förklara syftet med 
uppsatsen och hur intervjun skulle läggas upp innan intervjun utfördes enligt intervjuguiden.  

3.10 Kvalitets- och sanningskriterier 
Reliabilitet och validitet är starkt kopplat till den kvantitativa forskningsmetoden även om det 
finns varianter som även kan tillämpas på kvalitativ forskning. I denna studie avsåg vi att 
bedöma kvalité- och sanningskriterier enligt begrepp som är starkt förknippade till kvalitativ 
forskning, ett av dessa begrepp är tillförlitlighet. Tillförlitligheten kan delas in i delkriterier 
som samtliga har någon typ av motsvarighet i den kvantitativa metoden. De fyra delkriterierna 
som vi bedömt denna studie med är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att 
styrka och konfirmera (Bryman 2011, s. 354).   
 



22	  
	  

För att skapa trovärdighet i resultaten måste det säkerställas att forskningen genomförts enligt 
de regler som finns vad gäller etik. Resultaten ska även rapporteras till de intervjusubjekt som 
deltagit i studien för bekräftelse att vi i mån av intervjuare uppfattat deras verklighet på ett 
korrekt sätt, även kallat responsvalidering (Bryman 2011, s. 354). I samtliga intervjuer har vi 
följt de etiska regler som finns och som vi beskrivit tidigare. Utöver detta har vi även 
meddelat varje respondent att de gärna får ta del av empirin som byggts av deras intervjuer för 
att säkerställa att vi har tolkat och framställt deras åsikter på ett korrekt sätt. Även om vi 
informerat om detta så var det bara respondenten på Ekobrottsmyndigheten som ansåg att det 
var nödvändigt. Den del av empirin och analysen som handlar om det som 
Ekobrottsmyndigheten framfört är därför validerad och godkänd av respondenten själv. 
Tillförlitligheten avseende etik anser vi därför är hög men något svagare vad gäller 
respondentvalideringen på grund av det låga deltagandet. 
 
Denna studie och i likhet med andra kvalitativa studier innefattar ett studium av en mindre 
grupp individer. Det brukar enligt Bryman (2011) talas om att meningen med kvalitativa 
studier är att tillföra djup snarare än bredd. Vår studie skiljer sig dock från andra kvalitativa 
studier eftersom vi fortfarande är intresserad av bredd snarare än djup. Vi har intervjuat ett 
fåtal respondenter och samtliga har olika bakgrunder. Detta gör att överförbarheten i denna 
studie blir svag. Å andra sidan är överförbarhet inte någonting som vi strävat efter eftersom vi 
inte ämnat att överföra eller applicera resultatet från intervjuerna till en annan miljö. Syftet 
har istället varit att få en bredd av åsikter från olika aktörer i samhället som påverkas av 
förändringar av aktiekapitalkravet.  
 
Pålitligheten är en sorts motsvarighet till reliabilitet inom kvantitativ forskning. Inom 
kvalitativ forskning betyder det att ha ett granskande synsätt. Konkret innebär det att alla 
processer i forskningen ska vara fullständig och redogörelsen för dessa processer ska vara 
tillgänglig. Redogörelsen bör även granskas av kollegor eller kommittéer för att bedöma 
kvalitén (Bryman 2011, s. 355). I vårt fall följer vi de krav som Umeå universitet ställer på 
uppsatsskrivande. Uppsatsen ska även genomgå opponering samt granskning av en 
betygskommitté. Utifrån dessa aspekter har denna studie en hög pålitlighet.  
 
Det sista steget i bedömningen av tillförlitligheten är möjligheten att styrka och konfirmera. 
Vad gäller samhällelig forskning i allmänhet går det sällan att få en fullständig objektivitet. 
Det ställs därför krav på oss och att vi åtminstone måste förmedla att vi handlat i god tro. 
Detta är något vi jobbat med genomgående i forskningsprocessen och det innefattar bland 
annat att vi försökt bortse från personliga värderingar eller att med teoretisk inriktning 
påverka utförandet av undersökningen (Bryman 2011, s. 355).  Samtidigt anser vi att det varit 
svårt att inte bilda en personlig uppfattning rörande vår frågeställning även om medvetenheten 
om detta har hela tiden funnits. Det har bland annat inneburit att vi har varit försiktiga med att 
framföra våra personliga åsikter vid intervjutillfällena. Den goda tron har således funnits men 
det är svårt att förutsäga hur stor påverkan våra personliga åsikter har haft i arbetet med denna 
studie. När vi diskuterat med varandra har vi däremot sett att våra personliga ståndpunkter 
inte varit statiska utan har skiftat under arbetet med studien. Det är en indikation på att vi haft 
ett öppet sinne avseende forskningsfrågorna och syftet. 
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4. Empiri 
I detta kapitel kommer den empiriska delen av studien presenteras. Presentationen inleds med 
en kort introduktion över respondenten och vilken förväntad expertis som den förväntas 
tillföra studien. Det insamlade materialet presenteras sedan enligt de tre teman som 
genomsyrat studien, seriositetsspärren, borgenärsskyddet och kapitalanskaffningen. Utöver 
dessa tre teman presenteras en avslutande del med de mer övergripande och generella 
frågorna. 

4.1 Konkursförvaltaren - Ola Sellert 

Introduktion 
Ola Sellert är idag delägare på Advokatbyrån Trägårdh i Malmö. Där jobbar han med 
insolvensrätt, företagsrekonstruktioner och konkurser. Som konkursförvaltare består hans 
uppdrag av att driva verksamheter och gör någonting bra utav dem för att rädda värden i 
bolaget både under rekonstruktion och under konkurs. En annan del av hans arbete består av 
att granska bolaget, hur det har skötts, vad som är skälet till att bolaget är på obestånd och hur 
obestånds- och kapitalskyddsreglerna har följts. Ola har jobbat med obeståndsrätt i 25 år och 
har tidigare varit koncernchef på Ackordscentralen som är Sveriges största 
obeståndsorganisation.  
 
Den förväntade expertisen som vi hoppades Ola kunde bidra med syns i tabell 2 men vi 
ställde även frågor inom samtliga områden. 
 
 
 Frivillig 

borgenär 
Ofrivillig 
borgenär 

Seriositetsspärr Kapitalanskaffning 

Konkursförvaltare √ √ √  
Tabell 2. Konkursförvaltarens förväntade expertis 

Seriositetsspärren  
Ola ansåg att det var självklart att det blir enklare att begå ekobrott om aktiekapitalkravet 
sänks från den nuvarande nivån eftersom det då inte finns någon ekonomisk uppoffring. Han 
menade även att det inte är aktiekapitalkravets roll i förhållande till seriositeten som är särskilt 
viktig, utan snarare att det ställs krav på att styrelseledamöterna har vissa grundläggande 
kunskaper inom bokföring, budgetarbete och resultatuppföljning.  
 
Den allmänna uppfattningen av bolagsformen tror han skulle påverkas till viss del, genom att 
leverantörer och kunder drog öronen till sig.  
 

”Som leverantör skulle man nog bli mer uppmärksam på risker eftersom man som företagare inte gör 
någon egen insatts om man inte måste låna in till driftskapital. Idag finns kravet på 50 000 kr och i och 
med det så riskerar man i alla fall det, skulle man inte ha något aktiekapitalkrav så är det mycket lättare 
att lämna det vind för våg eller kanske använda det som en täckmantel för oseriösa affärer.”  

 
Han trodde även att det skulle kunna bli liknande konsekvenser som vid slopandet av 
revisorskravet. Efter slopandet har banker blivit mer restriktiva med att låna till bolag som 
inte har någon revisor, eftersom det inte finns bokslut som har granskats av en revisor. 
Slopningen påverkade även leverantörer och kunder eftersom de fick sämre insyn i bolagen 
som de handlade med.  
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”Allt som bidrar till att leverantörer och kunder har en begränsad tillgång till hur de går för företagen 
påverkar statusen för de bolagen. Vilket i längden hämmar affärslivet.” 

 
Ola är av uppfattningen att även om 50 000 kr kanske inte är så mycket pengar när det gäller 
huruvida ett bolag är seriöst eller inte så utgör det i alla fall en tröskel som förhindrar att vem 
som helst kan starta ett aktiebolag. Ur den aspekten påverkar det seriositeten i förhållande till 
om alternativet är att starta ett bolag med ett aktiekapital på 1 kr. Naturligtvis anser han att ett 
bolag kan uppfattas som seriöst även utan ett aktiekapitalkrav, men då får man titta på andra 
värden som tillexempel humankapitalet och produkten. Han poängterar ändå att det finns en 
ribba på seriositeten när det finns ett krav på ett aktiekapital. När han ombeds att ställa 
aktiekapitalet i förhållande till andra faktorer som skulle kunna påverka seriositeten anser han 
att: 
 

”50 000 kr är för lågt för att påverka uppfattningen egentligen, man hade behövt höja det till 100 000 kr, 
plus någon form av legitimation för att få driva ett företag där det ställs krav på att man i alla fall vet vad 
debet och kredit är, du vet vad en likviditetsbudget och resultatbudget är. Någon form av 
utbildningsinhämtande i samband med att man startar bolaget. Jag ser exempel på stora bolag där man 
tappar väldigt mycket i de grundläggande kunskaperna som ligger i att driva ett bolag. Förslagsvis att 
man i alla fall har gått en 10 timmars kurs i hur man driver ett företag så att man har hört begrepp som 
moms, skatt och lön tidigare.” 

Borgenärskyddet 

Ola anser att aktiekapitalets roll för borgenärsskyddet egentligen är icke existerande. Om det 
finns ett illojalt syfte med att bilda ett bolag ligger kanske inte fokus på 
borgenärskyddsreglerna eller konsekvenserna som är förknippade med att överträdda dessa. 
Aktiekapitalet kommer nog förbrukas ändå. 
 
Sänkningen av aktiekapitalkravet 2010 medförde inte någon märkbar påverkan av Olas 
verksamhet, det vill säga de som jobbar med obestånd. Han hade i alla fall ingen känsla av att 
antalet konkurser ökade. Antalet konkurser ligger på en relativt stadig nivå och ligger på 
mellan 6000 - 7000 konkurser per år. Det talar för att de här reglerna inte är konkurs- eller 
obeståndsdrivande. 
 
Om aktiekapitalkravet sänktes till 1 kr skulle det även vara nödvändigt att ändra reglerna som 
är kopplade till aktiekapitalkravet för att förhindra att bland annat vinstutdelning urholkade 
aktiekapitalet. Reglerna i ABL skulle behöva skrivas om och nya regler införas för att 
säkerställa borgenärsskyddet och reglerna för vinstutdelning. Även andra konsekvenser skulle 
följa en sådan sänkning. Som att ställföreträdare troligtvis hade behövt lämna garantier i 
större utsträckning än idag, samt att leverantörer inte skulle lämna krediter i samma 
utsträckning eller vilja ha kontantbetalning i samband med köpet. Vilket han inte anser skulle 
främja företagandet alls.  
 
Sett till aktiekapitalkravets belopp om 50 000 kr är det Olas uppfattning att denna summa inte 
räcker särskilt långt som borgenärsskydd.  
 

”Det räcker ingen bit, det gör det inte, för om ett bolag hamnar på obestånd, det vill säga. de hamnar i 
svårigheter, då är det ibland inga tillgångar kvar och om där finns tillgångar kvar och bolaget sätts i 
konkurs så avvecklas det ganska snabbt och ofta till ganska låga värden. Så att det är väldigt sällan 
aktiekapitalet finns kvar. Bolagets substans delas ut till de som har fordringar gentemot bolaget och det 
är nästan alltid en bank som har säkerhet i egendomen. Så det är väldigt sällan det finns några medel 
kvar i bolaget för att dela ut till en leverantör som levererat till bolaget.” 
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Att ange någon lämplig beloppsgräns för aktiekapitalskravet för att det faktiskt skulle kunna 
fungera som ett borgenärsskydd anser Ola är omöjligt, eftersom det beror på vad det finns för 
tillgångar. Är det immaterialrätt, upphovsrätter, mjukvara eller något sådant så har det ett 
värde medan ett varulager med kläder eller maskiner har ett annat värde. Även om Ola tror att 
ett högre aktiekapital skulle gynna borgenärsskyddet, då det skulle medföra att mindre medel 
skulle kunna delas ut till ägarna, vilket i sin tur skulle leda till att det finns mer medel kvar i 
bolaget, så anser han att aktiekapitalkravet roll mer är att se till att bolag inte dräneras på 
pengar.  

Aktiekapitalkravets roll vid anskaffning av externt kapital 
De 50 000 kr som sätts in inledningsvis är enligt Ola bara en liten del av verksamheten. 
Utöver de 50 000 kr som sätts in måste det finnas ett rörelsekapital för att driva verksamheten. 
Det måste köpas in varor från leverantörer, kunder måste hittas, leverantörer behöver få betalt 
innan du får betalt av kunden samt att det måste finnas ett kassaflöde i företaget. Detta medför 
att om aktiekapitalkravet sätts till 1 kr, så tror inte Ola att det skulle påverka 
kapitalanskaffningen för vanliga företagare.  

Slutliga frågor 

Jämfört med hur det ser ut i andra länder där det införts ett lågt aktiekapitalkrav tror Ola att 
anledningen till att vi inte har infört det här i Sverige beror på en kombination av flera 
faktorer. Dels tror han det beror på tradition och dels på att det fungerat bra som vi har det. De 
förändringar som skett utomlands tror han har gjorts som ett led i EU-anpassning. 
 
Vid en eventuell sänkning tror Ola att antalet nybildade bolag skulle öka men han tror inte att 
det är där problemet ligger för att få igång företagandet.  
 

”Jag vet inte, det skulle det antagligen eftersom potten som man lägger in försvinner, men sen är jag inte 
säker på att det skulle bli mer fart på företagandet utan jag tror att det ofta skulle stanna vid en idé som 
sen aldrig blev någonting. Sen skulle det leda till mer administration hos Bolagsverket. Jag tror inte 
riktigt där problemet sitter.” 
 

Ola är emot ett sänkt aktiekapitalkrav och anser att det borde vara kvar som det är, eller 
möjligtvis höjas till 100 000 kr. Det skulle bidra till en tryggare ställning för borgenärerna och 
att företagaren verkligen tänker igenom sin affärsidé, vad det innebär att starta ett bolag samt 
vilka framtida intäkter och kostnader som kan uppstå. Det som skulle tala för en sänkning av 
aktiekapitalkravet till 1 kr är att dessa företag möjligtvis kan bidra till sysselsättningen och att 
unga har möjlighet att starta bolag. Men Ola tror inte fördelarna överväger nackdelarna och 
han menar att det finns andra sätta för att uppnå samma resultat.   

4.2 Ekobrottsmyndigheten – Henrik Lundin 

Introduktion 
På Ekobrottsmyndigheten var vi i kontakt med Henrik Lundin som arbetar på huvudkontoret i 
Stockholm. Där arbetar Henrik som strategisk rättsutredare och hans arbetsuppgifter består av 
arbete med revisons- och lagstiftningsfrågor, upprättande av remissyttrande, utbildning och 
brottsförebyggandefrågor. Henrik började arbeta på Ekobrottsmyndigheten 1998 och har 
under sin tid där bland annat hunnit med att vara redovisningschef under 90-talet. I grunden är 
han utbildad civilekonom och har tidigare arbetat som skatterevisor.  
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Den förväntade expertisen som vi hoppades Henrik kunde bidra med syns i tabell 3 men vi 
ställde frågor inom samtliga områden. 
 
 Frivillig 

borgenär 
Ofrivillig 
borgenär 

Seriositetsspärr Kapitalanskaffning 

Ekobrottsmyndigheten   √  
Tabell 3. Ekobrottsmyndighetens förväntade expertis 

Seriositetsspärren  
Det är Ekobrottsmyndighetens uppfattning att risken för oseriöst företagande kommer öka om 
aktiekapitalkravet sänks. Enligt dem förekommer det i flera av deras utredningar att 
aktiebolaget används som ett led i brottslig verksamhet. Bolagsformen underlättar för 
gärningsmannen att vara anonym. Genom att gärningsmännen använder aktiebolaget och 
målvakter i diverse upplägg är det svårt för Ekobrottsmyndigheten att under 
förundersökningarna se vem som har styrt bolagen. Denna anonymitet är särskilt problematisk 
eftersom gärningsmännen startar nya verksamheter allt eftersom de blir upptäckta. I detta fall 
anser Ekobrottsmyndigheten att aktiekapitalkravet fungerar som en spärr för att det ska kunna 
utnyttjas av den stora massan. Om aktiekapitalkravet sänktes till 1 kr är det myndighetens 
uppfattning att antalet ekobrott skulle öka, då det blir lättare för småtjuvar att utnyttja 
bolagsformen som ett led i ekonomisk brottlighet. Ekobrottsmyndigheten anser att det absolut 
finns en koppling mellan storleken på aktiekapitalkravet och antalet ekobrott.  
 
Under hela 2000-talet har egentligen antalet ekobrott ökat vilket gör det svårt att säga om 
ekobrotten har ökat som ett resultat av sänkningen av aktiekapitalkravet 2010. Enligt Henrik 
beror ökningen på en samverkan av flera faktorer men det är möjligt att sänkningen av 
aktiekapitalet haft en viss påverkan.  
 
Det är Henriks uppfattning att en sänkning av aktiekapitalkravet till 1 kr skulle påverka 
uppfattningen av det privata aktiebolaget bland företagare i viss utsträckning.  
 

”Jag tror väl att om man införde 1-kronas bolag så skulle man vara mer försiktig med att handla mot 
faktura och krediter, i alla fall i ett initialt skedde, om det däremot handlar om personliga kontakter så 
tror jag inte att det spelar någon roll, tillexempel för hantverkare som känt varandra i 20 år spelar det 
ingen roll.” 

 
Även om Henrik tror att en sänkning skulle leda till att en del företagare skulle bli mer 
försiktiga när de handlade med 1-kronas bolag, så tror han inte att folk skulle dra sig för att 
starta denna typ att bolag. Har företagaren en affärsidé så gör denne det enklast möjliga. Han 
menade även att det egentligen inte skulle bli någon skillnad i vissa fall.  
 

”Med aktiebolag så är det ju oftast så att man har någon tillgång i bolaget i alla fall, det du gör är oftast 
att de pengar som du sätter in som aktiekapital används sedan för att köpa en maskin och då används 
bolagets pengar ändå. Så för en vanlig småföretagare så spelar det kanske inte någon roll egentligen. 
Det enda man göra är att man startat ett bolag och lägger in 50 000 kr på banken som aktiekapital och så 
köper du tillexempel en maskin som du behöver i verksamheten. Då har du ett eget kapital på 50 000 kr 
och en tillgång på 50 000 kr, vilket medför att du oavsett om det finns ett aktiekapitalkrav måste satsa 50 
000 kr för att kunna starta verksamheten och köpa den maskinen.” 

 
Ekobrottsmyndigheten har resonerat att aktiekapitalkravet utgör en form av tröskelvärde för 
vad som kan anses utgöra seriöst företagande. Om någon satsar 50 000 kr i ett bolag så får 
denne anses vara seriös med sitt företagande annars skulle en sådan satsning inte göras. Sedan 
finns det såklart undantag men de anser att det är en vettig nivå att ha som ett krav för att få 
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starta ett bolag. Ett bolag kan givetvis vara seriöst även utan att företagaren tillfört egna 
medel, men att det är bättre att ställa ett krav på 50 000 kr än att ha ett krav på 1 krona. I detta 
avseende gör Henrik en parallell till systembolaget.  
 

”Vi har ett systembolag för att minska tillgången till alkohol i samhället, det innebär inte att man tar bort 
alkoholismen, men det minskar den allmänna konsumtionen jämfört med om allting var fritt. En liknande 
situation blir det här med den ekonomiska brottligheten, genom att ha ett aktiekapitalkrav blir det en 
seriositetsstämpel på det, sen finns det ekonomiskbrottslighet idag och det kommer även finns om man 
har 1-kronas bolag, men det är vår bedömning att det kommer finnas fler om man inför ett 
aktiekapitalkrav på 1 kr.” 

Borgenärsskyddet 
Rent generellt så anser Henrik att aktiekapitalkravet om 50 000 kr utgör ett skydd. Men 
avseende ett aktiekapital på 50 000 kr och om ett bolag drar på sig mångmiljonskulder, så är 
hans uppfattning att det är ganska lite värt. I många fall har aktiekapitalet spelat ut sin roll när 
det rör sig om 50 000 kr. Beloppet fungerar enligt honom främst som en seriositetsspärr mer 
än något annat. 
 
Det är Ekobrottsmyndighetens uppfattning att en sänkning av aktiekapitalkravet skulle få en 
negativ påverkan på borgenärsskyddet, men även att det skulle påverka borgenärerna direkt. 
Genom att det startas företag lite mer lättvindigt kommer borgenärerna drabbas negativt, då 
han tror att det skulle leda till att det är fler företag som inte kan betala för sig och därmed går 
i konkurs.  
 

”Att det finns ett aktiekapitalkrav på 50 000 kr eller 1 kr spelar inte så stor roll för borgenärerna då det 
är ett så begränsat belopp. Det avgörande är istället att det blir lättare att starta bolag och att det 
därmed uppkommer fler oseriösa bolag som på grund av tillexempel brist på bärande affärsidéer inte har 
råd att betala sina fakturor tillslut, vilket i sin tur bidrar till att fler borgenärer inte får in sina 
fordringar.” 

Aktiekapitalets roll vid anskaffning av externt kapital 
Henrik påpekade att han bara kunde gissa i denna fråga då det ju egentligen är en fråga för 
bolagets finansiärer.  
 

”Jag tror att många banker som lånar ut pengar till bolag som har ett aktiekapital på 50 000 kr begär en 
borgen av styrelseledamöterna, gissningsvis, när man lånar till större bolag så är det nog på andra 
grunder, så när man lånar till mindre bolag så tror jag inte att det spelar så stor roll. Jag tror absolut att 
det är skillnad på att låna ut pengar till ett bolag som har 500 000 kr i aktiekapital kontra 50 000 kr, men 
om det är någon skillnad mellan 50 000 kr och 1 kr det vet jag inte, det tror jag inte. Möjligtvis att det 
spelar roll om man vill ha en checkkredit. Men ska man ta ett större bank lån så har jag svårt att tro att 
det ska spela någon roll om man har 50 000 kr eller 1 kr i aktiekapital.” 

Slutliga frågor  

Vid en jämförelse mellan de tillgängliga bolagsformerna i Sverige och de i Tyskland, England 
och Frankrike där det är tillåtet med 1 euro eller 1 pund i aktiekapital, så ansåg Henrik att han 
hade lite svårt att veta anledning till att de tagit bort aktiekapitalkraven i de länderna. Men han 
menade att vi i Sverige i alla fall haft en striktare syn på revisionsplikten och konstaterade att 
vi var en av de sista att ta bort revisionsplikten för mindre bolag. Anledningen till det trodde 
han berodde på vår syn på kontroll av skatteuppbörd så att det inte kommer in oseriösa företag 
i näringslivet och att vi i Sverige haft en mer konservativ syn på denna typ av lagstiftning. I 
England visste Henrik att det funnits enorma problem med momsbedrägeri, vilket han trodde 
var en konsekvens av att de har 1-punds bolag.  En annan anledning till skillnaden trodde han 
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vara att det är svårare att hålla sig utanför nere på kontinenten, det vill säga om ett land nere 
på kontinenten inför en särskild bolagsform är det svårare att hålla sig utanför och inte 
implementera något liknande. När allt är så nära blir smittoeffekten enligt honom högre, vilket 
har medfört att vi i norr inte har haft samma behov av att ta efter de mer liberala på 
kontinenten.  
 
Ekobrottsmyndigheten har i samband med den senaste sänkningen av aktiekapitalkravet och 
slopandet av revisionsplikten uttryckt en rädsla för vad som skulle hända om det agerades på 
de två förslagen. De skulle helst vilja att det provades med en mindre sänkning av 
aktiekapitalkravet för att se hur utfallet blev innan det sänks helt.  
 
Det är Henriks uppfattning att antalet nybildade privata aktiebolag skulle öka om 
aktiekapitalkravet sänktes till 1 krona, vilket i sin tur skulle leda till att borgenärer i större 
utsträckning drabbades av förlorade fodringar. Detta i kombination med en tro om att det 
oseriösa företagandet skulle öka gjorde att Henrik inte tyckte att aktiekapitalkravet borde 
sänkas till 1 krona.  

4.3 Bolagsverket - Karlsson 

Introduktion 

Bolagsverket arbetar för att skapa goda förutsättningar i näringslivet. För att göra detta jobbar 
Bolagsverket med granskning och registrering av företag. De har även i uppgift att informera 
och stödja företag både vid uppstart och fortsatt drift. Verksamheten finansieras inte av 
skattemedel utan de tar istället ut avgifter för sina tjänster (Bolagsverket 2015).  

 
Bolagsverkets respondent jobbar som jurist på juristavdelningen och har gjort det de senaste 
18 månaderna. Arbetsuppgifterna är breda men de involverar främst en stödfunktion till 
aktiebolag, föreningar och andra företag. Eftersom vi kommit överens om fullständig 
anonymitet kommer vi inte använda respondentens riktiga namn. I detta empiriavsnitt 
benämner vi respondenten med efternamnet Karlsson och bestämmer könet till man. 
 
Den förväntade expertisen som vi hoppades Karlsson kunde bidra med syns i tabell 4 men vi 
ställde frågor inom samtliga områden. 
 
 Frivillig 

borgenär 
Ofrivillig 
borgenär 

Seriositetsspärr Kapitalanskaffning 

Bolagsverket   √  
 
Tabell 4. Bolagsverkets förväntade expertis 

Seriositetsspärren 

Karlsson arbetade inte på Bolagsverket 2010 då den senaste aktiekapitalsänkningen ägde rum, 
han hänvisar därför till statistisk data från Bolagsverkets hemsida angående hur fördelningen 
av bolagstyper förändrats sen den senaste sänkningen. Det han kan säga är att antalet 
nystartade kommanditbolag och handelsbolag är lägre nu än det var 2010 medan antalet 
föreningar inte påverkats nämnvärt. Vad gäller enskilda firmor är det svårare att säga eftersom 
inte alla enskilda firmor registreras hos Bolagsverket.  
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En ytterligare sänkning tror Karlsson skulle leda till ungefär samma mönster som vi såg 
senast. Det vill säga att fler aktiebolag startas och att färre av de övriga bolagen startas. 
Samtidigt vill han understryka att de andra företagstyperna inte är mindre viktiga eller att de 
kommer försvinna om aktiekapitalkravet slopas. Det finns andra anledningar utöver 
aktiekapitalkravet till att välja andra företagstyper än aktiebolaget.  
 
Eftersom majoriteten av de som startar företag idag väljer att bara starta med minsta möjliga 
aktiekapital på 50 000 kr tror Karlsson att så även blir fallet om kravet sänks till 1 kr. 
Majoriteten skulle nog bara starta upp med 1 kr och generellt sett bör det nog finnas anledning 
till att vara lite mer skeptiskt mot ett sådant företag. Samtidigt tror Karlsson att det inte är så 
enkelt, han är av uppfattningen att många människor inte riktigt har koll på hur det fungerar 
med aktiekapital. 
 

”De kollar inte hur mycket aktiekapital bolaget de gör affärer med har, de kollar inte årsredovisningar, 
de vet inte hur det funkar och det kommer inte förändras för att man sänker aktiekapitalgränsen.” 

 
Den allmänna uppfattningen av ett aktiebolag kommer alltså enligt Karlsson inte att påverkas 
av en sänkning. Däremot skulle det kunna påverka tillexempel banker och deras intresse av att 
låna ut pengar till ett bolag om bolaget bara har 1 kr i aktiekapital. Karlssons egen syn på ett 
företag är att aktiekapitalet inte är det han fokuserar på vid bedömning av ett företags 
seriositet eftersom det är alldeles för låg summa. 50 000kr är för lätt att göra sig av med och 
då finns det ändå inga pengar i företaget, men naturligtvis kanske det är något att fundera på 
om ett bolag bara väljer att satsa 1 kr i sitt företag. 
 
Även om det finns oseriösa företag redan nu så kommer en sänkning av aktiekapitalkravet 
förmodligen leda till att fler oseriösa bolag startas upp. Anledningen till det är att fler kommer 
kunna starta upp ett företag utan att behöva fundera så mycket. Företagare som inte tänkt 
igenom sin idé och vet vad det innebär att driva ett företag visar tecken på oseriöst 
företagande. Karlsson anser att även om aktiekapitalkravet sållar bort en del av denna typ av 
oseriösa verksamheter så sållas även seriösa personer bort, de som inte har råd att starta 
aktiebolag för 50 000 kr. Samtidigt anser han att alla företag behöver kapital för att starta en 
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verksamhet vilket många inte förstår. Det är oerhört många företag som går minus i början 
och det tar ofta ett par år innan företaget gör vinster. Pengarna till förluster måste komma 
någonstans ifrån. Sen är det många som inte har koll på att pengarna som lagts som 
aktiekapital faktiskt kan användas för att köpa saker som används i verksamheten, de behöver 
inte bara ligga på ett konto. 
 
Vad gäller andelen ekobrott så ser Bolagsverket en ökning i aktiebolag men även andra 
bolagstyper. Karlsson menar att ekobrott finns idag och kommer att fortsätta finnas. Även om 
det är oklart om hur ett slopat aktiekapitalkrav påverkar antalet ekobrott så tror Karlsson att 
antalet ekobrott åtminstone inte kommer minska. Förmodligen kommer bara typen av 
ekobrott och vilken bolagstyp det utförs i förändras men inte mängden. 

Borgenärsskyddet 
Karlsson anser att det är svårt att säga vad aktiekapitalkravet har för funktion som 
borgenärsskydd eftersom han mest ser företag som kommer till honom med problem när 
pengarna redan är förbrukade. Enligt honom är det inte svårt att göra sig av med ett 
aktiekapital på 50 000 kr och att det därför inte fyller någon jättestor funktion som 
borgenärsskydd. Däremot finns det vissa kontrollsystem som tillexempel risken att bli 
personligt ansvarig när halva aktiekapitalet förbrukats. Detta kontrollsystem samt mycket 
annat skulle behöva förändras om aktiekapitalkravet sänktes till 1 krona. Vi skulle behöva 
fundera över vad aktiebolaget är till för eftersom det finns en tanke med att det ska finnas ett 
aktiekapital och att företagaren inte ska stå personligt ansvarig. Tas detta bort behöver vi nog 
se över en hel del vad gäller det juridiska. Samtidigt menar han att vi måste se till fler faktorer 
än bara aktiekapitalet, tillexempel hur företaget är uppbyggt och vilka relationer det har till 
kreditgivare och avtalspartner. Detta är också en viktig del av borgenärsskyddet.  
 
Den förra sänkningen av aktiekapitalkravet påverkade enligt Karlsson inte Bolagsverket 
nämnvärt förutom att det blev lite fler ärenden med nyregistrering och även de som ville 
plocka ut aktiekapital.  

Aktiekapitalkravets roll vid anskaffning av externt kapital 

Karlsson ansåg sig inte ha tillräcklig kunskap för att känna sig bekväm med att svara på frågor 
angående kapitalanskaffning. Denna del av intervjuguiden besvarades därför inte. 

Slutliga frågor 
Karlsson anser att det i Sverige finns en traditionell bild över hur ett aktiebolag ska vara 
uppbyggt och fungera. Detta bygger dels på att det finns baskapital i bolaget. Han tror att vi i 
Sverige inte funnit någon tillräckligt bra anledning till att ändra på denna tradition och därför 
har Sverige inte följt andra länders exempel. Karlsson menar att den förra sänkningen var en 
mycket stor förändring och han är inte förvånad över att ingenting mer hänt sedan dess på 
grund av tradition och att förändring är en lång process.  
 
Slutligen är Bolagsverkets ståndpunkt gentemot ytterligare sänkning av aktiekapitalkravet att 
det inte är lämpligt. Detta var också ståndpunkten vid den tidigare sänkningen. Anledningen 
är att det är en alldeles för enkel lösning och Bolagsverket efterlyser en helhetslösning som 
involverar annat än bara aktiekapitalkravet. En sådan helhetslösning har inte presenterats ännu 
varav skepticismen kvarstår. En sänkning skulle enligt Karlsson leda till fler bolag och fler 
som inte vet vad de gör men om det är negativt eller positivt för Sverige vill han inte uttala sig 
om. 
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4.4 Ekonomichefen - Thomas Thuresson 

Introduktion 

Thomas Thuresson är CFO på Alfa Lava vilket innebär att han har ansvar för bland annat 
redovisning, skatter, juridik, finansiering, it, intern revison det vill säga ett heltäckande ansvar 
för bolagets finansiella verksamhet. Alfa Laval arbetar med att skapa de bästa lösningarna i 
världen inom områdena värmeledning, separatorer och vätskekontroll. Detta har bolaget gjort 
i 130 år. Deras produkter används inom flera områden däribland mat och vatten tillgång, 
energi, miljöskydd och läkemedel. Thomas har haft sin tjänst som CFO sedan 1991, innan 
dess har han haft andra tjänster inom Alfa Laval koncernen och innan dess har han bland 
annat jobbat som ekonomichef på olika företag i Tyskland inom PLM koncernen.  
 
Den förväntade expertisen som vi hoppades Thomas kunde bidra med syns i tabell 5 men vi 
ställde frågor inom samtliga områden. 
 
 Frivillig 

borgenär 
Ofrivillig 
borgenär 

Seriositetsspärr Kapitalanskaffning 

Ekonomichef √   √ 
Tabell 5. Ekonomichefens förväntade expertis 

Seriositetsspärren 
Thomas har uppfattning att en sänkning av aktiekapitalkravet till 1 krona skulle påverka 
seriositeten i privata aktiebolag. Han menar att syftet med att motverka oseriöst företagande 
som aktualiserades redan vid höjningen av aktiekapitalkravet från 5 000 kr till 50 000 kr 
fortfarande borde vara aktuell. Thomas tror att om aktiekapitalkravet sänktes så skulle det 
leda till att fler oseriösa bolag bildades. Kravet som vi har idag fungerar enligt honom som en 
effektiv spärr för mindre verksamheter och fyller såldes fortfarande sin funktion som en spärr 
för oseriöst företagande.  
 
Han såg inte att han kunde ge något besked på huruvida det finns någon koppling mellan 
oseriöst företagande och aktiekapitalkravet utan att se på någon statistik. Men han är 
övertygad om att ifall det är för enkelt att starta bolag så kommer det missbrukas, om inte 
regelverket ändras.  
 
Thomas trodde absolut att det fanns en risk för att bolagsformen privat aktiebolag skulle 
kunna uppfattas som mindre seriöst om det skulle användas för att bedriva oseriös verksamhet 
i större omfattning. Han menar att det skulle kunna uppstå reputational damage om det drivs 
för långt. Det skulle eventuellt kunna leda till att seriösa företagare drog sig för att starta 
privata aktiebolag eftersom den negativa laddningen av att starta ett privat aktiebolag inte 
medförde tillräckliga fördelar för en seriös företagare. Då de istället kan välja att stanna kvar i 
någon av de enklare bolagsformerna som handelsbolag eller enskild firma.  
 
Uppfattningen hos Thomas avseende bolags seriositet påverkas av att man är tvungen att 
betala 50 000 kr.  
 

”Det utgör en tröskel, för många personer är 50 000 kr fortfarande ett väsentligt belopp. Du riskerar inte 
det utan att ha ett seriöst skäl för att starta ditt företag. Det har betydelse för formen som sådan då det 
kostar mer att få ett personligt ansvar än om man bara skulle behöva betala 500 kr.” 
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Ett bolag kan dock uppfattas som seriöst fast dessa pengar inte har satts in i. Hur viktiga de 50 
000 kr är varierar beroende på vilken verksamhet det är fråga om.  
 

”Det handlar mycket om vad det är för typ för verksamhet. För tillexempel ett städbolag så spelar det 
ingen större roll eftersom om det inte fungerar efter en eller två gånger så är det bara att byta. Om man 
istället tänker sig en verksamhet som riktar sig mot mer industriella kunder så får man värdera 
leverantören på ett annat sätt. När man då värdera leverantören så får man se till vad det är för kropp 
bakom och då är egentligen 50 000 kr också ynkligt.” 

Borgenärsskyddet 

Thomas ansåg att aktiekapitalkravet idag utgör en viss buffert och därmed till viss del 
säkerställer att man får betalt.  
 

”Om man igen utgår från en städare som bedriver sin verksamhet i aktiebolagsform och det behövs 
rengöringsmedel, drivmedel till fordon och pengar för resor så utgör dessa kostnader begränsade utgifter 
vilket medför att 50 000 kr utgör en meningsfull försäkring för att jag som leverantör får betalat. Därmed 
spelar 50 000 kr som aktiekapitalkrav en viss roll. Sen ska man komma ihåg att det är den allmänna 
affärsmoralen som har stor betydelse trots allt, den är fundamental. Ur den aspekten är vi lyckligt lottade 
här i Sverige, vi har en hög moral vad det gäller att betala våra räkningar framförallt i business till 
business, du vet att om du inte gör det så är du rökt och kan lika bra lägga ner verksamheten. Är du en 
noggrann leverantör tar du en kreditupplysning och då spelar det egna kapitalet en roll för det svar som 
fås genom kreditupplysning för de mindre verksamheterna. För de större kreditgivarna som banker, så 
måste man utgå från, när det gäller så blygsamma belopp som säkerhet, att bankerna skaffar sig säkerhet 
på andra sätt för att säkerställa återbetalning. Om städaren vill köpa en bli för att kunna åka runt och 
städa så kan man räkna med att det blir ett leasing arrangemang och då är man inte ägare till bilen, eller 
så får man ta ett lån och ta pant i bilen och kanske även i de personliga egendomarna. De större 
kreditgivarna ser till att få betalat genom att de kringgår det personliga betalningsansvaret genom att 
man får gå i personlig borgen istället.” 
 

Alfa Laval är i kontakt med privata aktiebolag på olika sätt bland annat genom att de anlitar 
konsulter som driver sin verksamhet i privata aktiebolag men även genom att de har 
leverantörer som driver bolag i den bolagsformen. De påverkades dock inte av sänkningen av 
aktiekapitalet från 100 000 kr till 50 000 kr under 2010.   
 
Om aktiekapitalkravet sänktes till 1 krona så hade Thomas uppfattningen att leverantörerna 
skull bli mer försiktiga när de handlade med bolag som hade ett aktiekapital i den 
storleksordningen. 
 

”Precis som oss så är man mer försiktig när man gör affärer med kunder som är mer bräcklig. Bland 
annat genom att vi ställer högre krav och har betalningsvillkor vid den typen av affärer.” 

 
Skulle aktiekapitalkravet sänkas till 1 krona anser Thomas att borgenärsskyddet måste stärkas 
på något annat sätt.  
 

”Sen hur, att lagstifta kring detta är mycket komplicerat. Det lättaste är att lägga över ett större ansvar 
på leverantörerna att ta reda på vad det är för filur som sitter på andra sidan bordet och som jag ska 
leverera till. Att reglera detta skulle förmodligen var mycket komplicerat så jag tror inte att det finns 
något uppenbart sätt att reglera detta.” 

Aktiekapitalkravets roll vid kapitalanskaffning 
Thomas ansåg att de 50 000 kr som utgör aktiekapitalkravet inte spelar någon större roll vid 
kapitalanskaffning eftersom banken ser till att säkerställa att de får tillbaka sina pengar oavsett 
hur det går för bolaget och hur stort kapital som finns i bolaget.  
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”Om man som aktiebolagsägare går till banken för att låna tillexempel en miljon för att utveckla sin 
verksamhet ställs det högre krav på att man ska kunna visa på en affärsplan där det går att se vilka 
kunderna är, vilken säkerhet finns det i dessa kunder, vad den förväntade livslängden på de olika 
affärerna är. Man måste bygga upp sitt business case, sen kommer banken göra en hair-cut på detta och 
säga kommer ni överleva om bara hälften av intäkterna kommer in. Man måste redovisa väldigt 
noggrant, sen måste man förmodligen ställa säkerhet som privat personer. Banken säkerställer först att 
det är en sund investering och idé, och sen kommer den att kräva säkerheten för att säkerställa att de får 
tillbaka pengarna, så där tror jag inte att det spelar någon roll om det är 5 000 kr eller 50 000 kr. 
Eftersom om det är 300 000 kr man behöver så får man säker skicka in säkerheter för 300 000 till 500 
000 kr.” 

 
Om aktiekapitalkravet sänks till 1 krona tror Thomas att det kommer få en begränsad inverkan 
på möjligheten att införskaffa kapital. En möjlig konsekvens av detta tror han blir att kraven 
på personen bakom bolaget ökar vilket kommer medföra att det ställs högre krav på personlig 
borgen för företagets lån. 
 

”Det är klart att det ser bättre ut om man själv har investerat 50 000 kr i ett bolag än om man har 
investerat 500 kr av sina egna pengar. Men när det handlar om bank så tittar de på andra saker än det 
när det tar ett beslut om att låna ut pengar, det handlar då om att man har ett solitt affärslån och att man 
själv kanske kan gå i borgen, vilket medför att det får en begränsad påverkan. Det finns ändå ett 
grundvärde i att man själv har investerat egna pengar.” 

 
När Alfa Laval ska fatta ett beslut om de ska förvärva ett bolag så spelar aktiekapitalkravet 
mindre roll, det som de kollar på är främst framtida kassaflöden i bolaget och vilka 
investeringar man behöver göra framöver.  

Slutliga frågor 
Thomas trodde att anledning till att Sverige, till skillnad från England, Tyskland och 
Frankrike inte infört en bolagsform med ett aktiekapitalkrav på motsvarande 1 kr berodde på 
att man i dessa länder har andra regelverk som möjliggör det.  
 

”Kan möjligen beror på att man har andra regler som säkrar borgenärerna och finansieringen får man 
ändå borga för på andra sätt. Så det är väl möjligen det. Man får titta på hur hela batteriet av regelverk 
ser ut. I Tyskland finns ett länge utsträckt ansvar för VD´n än det som finns i Sverige.” 

 
Det viktigaste enligt Thomas i avseende till positiva och negativa konsekvenser utöver det 
som diskuterats hittills, var att försöka hitta en balans mellan dem så att tillexempel 
entreprenörskap och bolagsbildande främjas, samtidigt som det inte görs för enkelt att utnyttja 
bolagsformen för ekonomisk brottslighet. Överlag var han mer för att höja aktiekapitalkravet 
än för att sänk det, för att på så sätt skilja agnarna från vetet. Har en person inte har råd att 
betala 50 000 kr för aktiekapitalkravet så kan den personen bedriva verksamhet i enskild 
firma eller handelsbolag. Den risk som kommer med att vara personligt ansvarig för sin 
verksamhet menar Thomas är obetydlig om verksamheten som bedrivs är framgångsrik.  
 

”Vad är din risk om du bedriver en framgångsrik verksamhet. Om man bedriver en verksamhet i så 
blygsam omfattning och man har betalat egenavgifter så får man försäkringsavgifter om man bedriver 
enskild firma. Om man som anställd har betalat så får man ersättning utifrån de förutsättningarna. Jag 
tycker mer att det är en smaksak om man känner sig mer eller mindre säker med den ena formen eller den 
andra, så länge man inte har finansiering så riskerar man bara det som man har satsat, så länge dina 
kunder litar på dig, så har man en fördel där.” 
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Avslutningsvis så berörde Thomas om det verkligen är aktiekapitalkravet som är problemet 
när det kommer till att främja entreprenörskap.  
 

”Naturligtvis är viktigt att pröva nya saker för att underlätta för entreprenörer men är det verkligen 
aktiekapitalet som är problemet då. Är det inte snarare de andra reglerna som finns kring att driva ett 
företag som är utmaningen. Beroende på vilken typ av verksamhet det är fråga om så har man 
rapporteringskrav, naturligtvis ska skattmasen ha sitt det är viktigt för samhället men hur enkelt är det att 
betala inkomstskatt, moms, pensionsavgifter, särskilda avgifter förknippade med särskild verksamhet. Jag 
anser det handlar snarare om att förenkla reglerna när man väl driver bolaget och inte när man startar 
det. Det krävs rationella regler för att administrera verksamheten.” 

4.5 Skatteverket – Jesper Andersson 

Introduktion 

På Skatteverket intervjuade vi Jesper Andersson. Jesper har jobbat på Skatteverket i olika 
sammanhang sedan han tog examen 1998. Idag jobbar han som rättsliga expert på 
rättsavdelning på Skatteverket i Malmö. Där arbetar han främst med de största bolagen och 
koncernbeskattningsreglerna kring dessa, men även med beskattning av mindre föreningar 
och andra specialregler. Tidigare har han inom Skatteverket jobbat som skattehandläggare 
samt företrätt Skatteverket i diverse tvister i domstol. 
 
Den förväntade expertisen som vi hoppades Jesper kunde bidra med syns i tabell 6 men vi 
ställde frågor inom samtliga områden. 
 
 Frivillig 

borgenär 
Ofrivillig 
borgenär 

Seriositetsspärr Kapitalanskaffning 

Skatteverket  √   
Tabell 6. Skatteverkets förväntade expertis 

Seriositetsspärren 
Skatteverket är av uppfattningen att en sänkning av aktiekapitalkravet till 1 krona kommer 
påverka seriositeten i privata aktiebolag åt fel håll. De tror inte att påverkan kommer vara 
lavinartad men de anser att chanserna för att bolagsformen används för brottslig verksamhet 
ökar.  
 

”Vi ser redan idag att olika personer har lyckats komma runt kravet på aktiekapital, men då har de gjort 
de genom olika brottsliga gärningar och de bolagen har sen inte använts för vanlig verksamhet utan 
brottslig verksamhet. Sänker man kravet så underlättar man för den typen av aktörer genom att det skydd 
som det faktiskt innebär försvinner.” 

 
Enligt Skatteverket finns det en koppling mellan aktiekapitalkravet och antalet ekobrott men 
det är inte så att det är en ensam påverkande faktor utan det är flera faktorer som påverkar. 
När det kommer till den allmänna uppfattningen av bolagsformen vid en eventuell sänkning 
av aktiekapitalkravet, så är det Jespers uppfattning att allmänheten sällan själv dra någon 
slutsats eller koppling mellan förändringar i bolagsformen och ökningar av ekobrott.  
 

”Jag vet inte om förändringen i sig skulle påverka den allmänna uppfattningen. I alla fall inte så mycket 
som den borde.” 

 
Ur ett företagarperspektiv tror han absolut att det skulle påverka. I vilken utsträckning anser 
han är svårt att säga. Samma påverkan anser han dock inte skulle ske på de som vill starta ett 
nytt bolag, det vill säga Jesper tror inte att det är så att folk skulle dra sig för att starta ett 
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privat aktiebolag bara för att det användes för oseriöst företagande i större omfattning. Detta 
eftersom det är en så etablerade företagsform och han har svårt att tänka sig att det skulle 
påverka särskilt mycket på grund av att bolagsformen som sådan inte beskriver den faktiska 
verksamheten.  
 
Jesper anser att aktiekapitalkravets betydelse inte är av särskilt stor vikt när det kommer till 
uppfattningen av bolagsformens seriositet, utan att det istället är andra faktorer som påverkar 
detta som personerna bakom och helheten.  

Borgenärsskyddet  

Det är Skatteverkets uppfattning att de kapital som utgörs av aktiekapitalkravet spelar roll i 
form av säkerhet för borgenärerna, då det är ett belopp de kan säga att de har säkerhet i. 
Ytterligare en faktor som påverkar deras uppfattning är att det är företagarna själva som 
investerat pengarna i bolaget, detta anser de talar för en vis försiktighet när det gäller 
företagandet. Det är Jespers uppfattning att Skatteverket är väldigt duktiga på att driva in sina 
fordringar mycket tack vare att de är så aggressiva med att kräva in sina fordringar i samband 
med konkurser. Men på frågan hur långt de anser att 50 000 kr räcker vid en utmätning 
svarade han.  
 

”Då är uppfattningen att dessa pengar inte räcker så långt. Men ur ett företagsperspektiv så är det ändå 
pengar som man satsat, så skyddet ligger snarare där, man vill inte förlora de pengar man har satsat. 
Utan att ha täckning för det så skulle jag nog vilja påstå att aktiekapitalkravet normaltsätt i en konkurs är 
förbrukat ett par gånger om.” 

 
Om aktiekapitalkravet sänks till 1 krona anser Jesper att det skulle leda till att det inte fanns 
något skyddskrav alls i bolaget för borgenärerna. Han menar också att det egentligen inte 
uppstår något problem förrän företaget kommer ner på ett negativt kapital, i och med att det 
fram till dess finns täckning för alla skulder.  
 

”Det är klart att det kommer ske i större omfattning att bolagen förbrukar sitt aktiekapital och blir 
likvidationspliktiga och att det rimligen leder till större borgenärsförluster. Men det behöver inte i sig 
vara något negativt men förhoppningsvis förutspår man detta när man inför sådana regler och kan 
genom dessa motverka detta. Men om inget annat ändras så kommer borgenärsförlusterna att bli större.” 

 
Dessa nya regler som hade behövts införas för att motverka borgenärsförlusterna tror Jesper 
skulle innefatta högre krav mellan parter vid handel mellan näringsidkare genom avtal och 
återtagandeförbehåll. Regelverket hade enligt honom behövt ändras från grunden vilket skulle 
ta flera år och för att få ledning i arbetet hade man förmodligen kollat hur de gjort i andra 
länder.  

Aktiekapitalkravets roll vid anskaffning av externt kapital 

Jesper anser att aktiekapitalkravet om 50 000 kr spelar en viss roll för huruvida någon skulle 
vara intresserad av att investera i ett bolag. Han menar att det känns tryggare för en 
investerare att investera i ett bolag om företagsledaren själv investerat en del kapital. Jesper 
tror även att det finns en reell och kanske till och med mätbar skillnad mellan aktiekapitalet 
och en vilja att investera. I den bemärkelsen anser han att aktiekapitalkravet bidrar med en 
stämpel som gör det lättare att anskaffa kapital.  
 

”Jag ser det ur perspektivet att man tar bort det så kommer det se mindre bra ut. Jag vill inte säga att det 
idag har någon stor påverkan men det kommer påverka negativt om man sänker det, det är jag helt 
övertygande om.” 
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Slutliga frågor 

På frågan varför inte Sverige, till skillnad från andra europeiska länder, har infört en 
bolagsform med ett lågt aktiekapitalkrav svarade Jesper att han tror det beror på flera faktorer 
men att en orsak garanterat är rädsla för oseriöst företagande, det fanns enligt honom ett 
resonemang om detta vid den föregående sänkningen och det var en av de bärande orsakerna 
till att sänkningen inte blev större.  
 
Även om Jesper tror att antalet nybildade aktiebolag skulle öka om aktiekapitalkravet sänktes, 
detta på grund av bolagsformens överlägsenhet vad det gäller att driva bolag i, så anser han 
inte att aktiekapitalkravet borde sänkas till 1 krona. Anledningen till det var flera, varav 
många vi berört ovan, men de två anledningarna han tog upp igen var dels en eventuell ökning 
av oseriöst företagande, dels riskerna som tillexempel personligt betalningsansvar för skatter.  
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5. Analys 
I analyskapitlet diskuteras empirin och den teoretiska referensramen i förhållande till 
varandra. Vi presenterar våra respondenters synpunkter utifrån hur de förhåller sig till 
befintlig teori samt gör jämförelser med hur det ser ut i utlandet. Detta är gjort i enlighet med 
de tre teman som vi valt, seriositetsspärren, borgenärsskyddet och kapitalanskaffning. 
Kapitlet avslutas med en diskussion som behandlar de mer generella frågorna.  

5.1 Seriositetsspärren 
Begreppet seriositetsspärr syftar som tidigare nämnts till att aktiekapitalkravet fungerar som 
ett slags filter för att sålla bort en del oseriösa företag. Samtliga respondenter såg ett värde i 
att ha ett aktiekapitalkrav på grund av dess funktionalitet som seriositetsspärr. Det fanns 
skilda anledningar till detta men samtidigt var många av åsikterna kring konsekvenserna rena 
spekulationer. Respondenterna kan inte förutsäga vad som kommer ske om aktiekapitalkravet 
slopas, men de kan utgå från sina erfarenheter gällande bedömningen av ett företags seriositet 
under olika omständigheter.  
 
Denna osäkerhet kring konsekvenserna är i linje med vad som gått att utläsa i de utredningar 
som kom efter höjningen av aktiekapitalkravet från 50 000 kr till 100 000 kr. I en remiss till 
SOU 2008:49 yttrande bland annat Brottsförebyggande rådet att det råder stor osäkerhet i hur 
stor betydelse aktiekapitalkravet har för att förhindra oseriöst företagande. Därmed måste 
försiktighet iakttas (Brottsförebyggandet rådet, Brå 2009). Vi skulle alltså kunna säga att det 
finns ett relativt starkt ställningstagande både historiskt sett och hos våra respondenter att 
seriositetsspärren har ett viktigt syfte. Samtidigt råder en osäkerhet kring vad som egentligen 
skulle hända om aktiekapitalkravet slopades och det handlar till stor del om spekulationer.  
 
Ekobrottsmyndigheten var en av respondenterna som kunde konkretisera sitt 
ställningstagande. I många av deras utredningar används aktiebolaget som ett led i brottslig 
verksamhet eftersom det underlättar för gärningsmannen att vara anonym och de kan starta 
nya verksamheter allteftersom de blir upptäckta. Det blir därför uppenbart att om en del av 
den ekonomiska brottsligheten består av att kontinuerligt starta nya företag så kommer 
brottsligheten öka för att fler bolag kan startas till en lägre kostnad. Det innebär att fler så 
kallade ”småtjuvar” kan utnyttja bolagsformen. Denna typ av missbruk av aktiebolagstypen är 
också något som diskuteras i SOU 2008:49 och där framgår det att en seriositetsspärr i form 
av ett betydande belopp åtminstone kan minska detta missbruk.  
 
Chefsekonomen, konkursförvaltaren och Ekobrottsmyndigheten ansåg att anledningen till att 
det kommer startas fler oseriösa företag vid en sänkning är för att det inte längre finns någon 
ekonomisk uppoffring hos företagaren.  Detta är i linje med Bruns & Fletchers (2008) 
resonemang om att företagaren tar olika risker beroende på om denne satsat eget kapital eller 
externt kapital. Ett företag där företagaren inte satsat något eget kapital ses som betydligt mer 
riskfyllt och potentiellt mindre seriöst.  
 
Konkursförvaltaren menade att det måste ställas högre krav på styrelsen och att de borde ha 
grundläggande ekonomiska kunskaper vad gäller bokföring, budgetarbete och 
resultatuppföljning. Detta skulle kunna genomföras med en form av legitimation som varje 
företagare behöver införskaffa innan företaget kan startas. Även Bolagsverket menar att den 
allmänna kunskapen hos nyföretagare ofta är för dålig och de vet inte riktigt vad de ger sig in 
i. Ett lägre aktiekapitalkrav skulle därför kunna leda till fler företagare som egentligen inte vet 
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vad de gör och tänker, det spelar ingen roll, eftersom de inte har något att förlora. Vid en 
sådan sänkning ansåg bland annat Bolagsverket att det behövs andra juridiska reglage för att 
väga upp att det inte längre kostar något för att få ansvarsfrihet i ett företag. 
Kontrollbalansräkningen tillexempel saknar syfte om kravet är 1 kr. Hur detta skulle regleras 
juridisk framgick inte men idén finns i andra länder som har företag utan krav på aktiekapital. 
Där ingår tillexempel Storbritannien med sina skärpta regler för ansvarsgenombrott. 
Bolagsmän kan i större utsträckning bli skyldig för bolagets kapitalbrist genom dessa regler 
(Andersson 2008, s. 66). Det skulle kunna vara ett alternativ i Sverige om aktiekapitalkravet 
slopas men samtidigt skulle aktiebolaget i allt större grad närma sig den enskilda firman eller 
handelsbolaget där ägaren är personligt ansvarig för bolagets skulder. Ett huvudsyfte med 
aktiebolagstypen är den ansvarsfrihet som kan köpas och om denna frihet urholkas skulle 
bolagstypen syfte i större grad kunna ifrågasättas. 

5.2 Extern kapitalanskaffning i aktiebolag  
Anskaffning av externt kapital var ett särskilt viktig motiv när aktiekapitalkravet 1995 höjdes 
från 50 000 kr till 100 000 kr. Det ansågs då att ett ökat aktiekapital gagnade företaget när de 
skulle söka kredit hos kreditgivare som tillexempel banker (Prop. 1993/94:196). Motivet har 
inte bara använts vid höjningen av aktiekapitalkravet 1995 utan är ett argument som har varit 
tongivande under samtliga lagändringsövervägande avseende aktiekapitalkravet. Argumentet 
har varit att det är viktigt att alla nystartade bolag har ett startkapital för att kunna bygga upp 
verksamheten. En del i verksamhetens utveckling är expansion och för att det ska vara en 
möjlighet har det ansett viktigt att man har tillräckligt med kapital i bolaget för att anskaffa 
externt kapital (SOU 2008:49). Men vad är det egentligen kreditgivarna tittar på vid 
kreditbeslut? 
 
Enligt Bruns & Fletcher (2008) gör kreditgivarna en helhetsbedömning av företaget och dess 
ägare/ledning. Bedömningen innefattar då en fullständig genomgång av företagets affärsidé, 
budget, likviditet, kassaflöde med mera. Denna typ av genomgång är betydligt enklare att 
göra på ett företag som har haft en långvarig verksamhet. På nystartade bolag är det betydligt 
svårare då det inte finns någon historik vad det gäller tidigare års prestationer, istället får man 
förlita sig på projektioner vilket är svårare. Bruns & Fletcher (2008) menar på att det finns 
stora fördelar för ledningen av ett aktiebolag att låna kapital externt då de personligen inte har 
något att förlora på det, eftersom om det går dåligt för bolaget så förlorar dem inget 
personligen, medan om det går bra så kan de amortera och få lägre räntekostnader. De menar 
därför att desto mer en företagare är beredda att själv investera i bolaget genom eget kapital, 
desto bättre ser det ut för banken då det ger en bild av att man tror på sitt bolag och dess 
framtida avkastning.  
 
De personer som vi intervjuade hade olika uppfattning av vilken roll aktiekapitalkravet på 50 
000 kr har för extern kapitalanskaffning, samt hur en sänkning av aktiekapitalkravet skulle 
påverka dessa möjligheter. Men majoriteten bestående av konkursförvaltaren, ekonomichefen 
och respondenten från Ekobrottsmyndigheten ansåg att aktiekapitalkravet om 50 000 kr inte 
spelade någon roll vid kapitalanskaffning. Konkursförvaltaren menade att 50 000 kr bara är en 
liten del av verksamheten eftersom utöver den summan måste det finnas ett rörelsekapital för 
att tillexempel kunna göra inköp, betala hyra och löner. Sen måste det även finnas ett 
kassaflöde i bolaget, vilket ligger i linje med Bruns & Fletchers (2008) resonemang. Han 
trodde därför inte att en sänkning av aktiekapitalkravet till 1 krona skulle påverka möjligheten 
att anskaffa kapital för vanliga företagare. Ekonomichefen som också hade uppfattningen att 
ett aktiekapitalkrav på 50 000 kr inte spelade någon roll vid kapitalanskaffning menade att det 
inte spelar någon roll, eftersom i vart fall banker ser till att få tillbaka sitt kapital oavsett hur 
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det går för bolaget och vilket kapital som finns i det. Detta gör de bland annat genom 
personlig borgen, något som ekonomichefen trodde skulle ske i större utsträckning om 
aktiekapitalkravet sänktes till 1 kr.  
 
Respondenten på Skatteverket ansåg att aktiekapitalkravet om 50 000 kr spelade en viss roll 
för möjligheterna att anskaffa externt kapital. Han menade att det faktum att bolagsmännen 
själva investerat i bolaget gör att det känns tryggare för den som ska gå in med externt kapital. 
Han trodde till och med att det fanns en mätbar skillnad mellan storleken på aktiekapitalet och 
en vilja att gå in med externt kapital. Därigenom var det hans uppfattning att 
aktiekapitalkravet bidrar med en stämpel som gör det enklare att anskaffa kapital.  

5.3 Borgenärsskydd 
Aktiekapitalkravets roll som borgenärsskydd har haft en varierande betydelse genom den 
svenska rättsutvecklingen. Kravets betydelse har gått från att vara väldigt viktig för samtliga 
borgenärer, till att vid den senaste sänkningen av aktiekapitalkravet i viss mån ansetts som 
överflödigt för de parter som på egen hand tar till vara på sina fordringar. De frivilliga 
borgenärerna säkerställer att de får in sina fordringar genom tillexempel pant i tillgångar eller 
genom personlig borgen. Det medför i sin tur att de inte är beroende av storleken av 
aktiekapitalet vid en eventuell konkurs. Denna uppfattning delas även av konkursförvaltaren 
och ekonomichefen. Enligt konkursförvaltaren är det nästan alltid så att det är en bank som 
har någon säkerhet i en konkurs, vilket medför att de blir mindre medel att fördela till övriga 
fordringsägare. Även ekonomichefen är av uppfattningen att de större kreditgivarna ser till att 
de får betalat, i vissa fall oavsett hur de går för verksamheten tillexempel genom personlig 
borgen för företagsledarna. På så sätt kringgår de det personliga betalningsansvaret och 
säkerställer sin fordring genom att de kan kräva betalning av företagsledarna.  
 
Då kravet fortfarande ansåg spela en viss roll, framför allt för de borgenärer som saknar 
möjlighet att reglera risken med avtal som tillexempel staten med sitt skatteanspråk, så ansågs 
det lämpligt att aktiekapitalkravet låg kvar på i vart fall 50 000 kr. Men vilken roll spelar 
egentligen aktiekapitalkravet för borgenärsskyddet?  
 
Enligt Schön (2004) så har aktiekapitalkravet endast ett symboliskt värde eftersom det är svårt 
att förutsäga vilken storlek på aktiekapitalet som krävs för att täcka eventuella fordringskrav 
från ofrivilliga borgenärer. Detta i kombination med att det vid insolvensförfarande ofta blir 
höga transaktionskostnader, det egna kapitalet blir lågt och processen för att distribuera 
kapitalet lång, gör att de ofrivilliga borgenärerna har ett begränsat skydd i aktiekapitalkravet. 
Andersson (2010) menar att beloppet i viss mån är taget ur luften och vaggar in borgenärerna 
i en falsk trygghet. Merparten av intervjupersonerna instämde i att beloppet som sådant inte 
erbjöd någon säkerhet för bolagets borgenärer. De menade istället att det fanns andra skydd 
som låg i aktiekapitalkravets form. Skatteverket menade att det fanns en säkerhet i att 
företagarna själv hade investerat pengar i bolaget och att det på så sätt utgör en säkerhet för 
borgenärerna om att det finns en viss försiktighet i förtagandet. Konkursförvaltaren menade 
att aktiekapitalkravets roll var mer att skydda bolaget från att dräneras på kapital än att utgöra 
ett borgenärsskydd. Ekonomichefen ansåg att beloppet om 50 000 kr till viss del utgjorde en 
buffert i vart fall när det kom till mindre verksamheter, där det fungera som en meningsfull 
försäkring för leverantörerna att få betalt. Men han menade också att den fundamentala 
säkerheten för borgenärer utgjordes av affärsmoralen, då han ansåg att om detta inte den sköts 
så är företagaren illa ute.   
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Ett av argumenten för att låta aktiekapitalkravet ligga kvar på 50 000 kr var att det skulle 
bidra till att statens kunde få in sina fordringar. Men som vi nämnde ovan var Skatteverket av 
uppfattningen att aktiekapitalkravet inte räcker speciellt långt och respondenten på 
Skatteverket trodde att aktiekapitalet nog var förbrukat ett par gånger om i en konkurs. Till 
detta ska det även nämnas att han även var av uppfattningen att Skatteverket är väldigt 
duktiga på att kräva in sina fordringar i konkurser, varpå frågan kan väckas om Skatteverket 
verkligen behöver någon hjälp genom aktiekapitalkravet.  
 
De regler som idag finns i ABL och som avser att skydda borgenärerna är till för att inte hela 
aktiekapitalet ska förbrukas och om det sker så kan ansvariga i bolaget bli personligt 
betalningsskyldiga för bolagets skulder. Schön (2004) ifrågasätter att aktiekapitalkravet ligger 
till grund för att skydda borgenärernas fordringar och menar att det inte borde göras genom 
det initiala aktiekapitalet utan genom lagstiftning som tar sikte på hur verksamheten bedrivs.  
 
Intervjupersonerna var ense om att ifall aktiekapitalkravet sänktes till 1 krona skulle det bli 
nödvändigt att förändra hur borgenärskyddsreglerna såg ut. Enligt respondenten på 
Skatteverket skulle lagstiftningen behöva göras om från grunden, vilket skulle ta flera år. 
Vilket visserligen skulle kunna möjliggöra en sådan förändring av lagstiftningen som Schön 
(2004) eftersöker. Det var även respondentens uppfattning att en sådan sänkning leder till att 
det ställdes högre krav mellan parterna vid handel mellan näringsidkare genom avtal och 
återtagandeförbehåll. Konkursförvaltaren menade att det skulle bli nödvändigt att ändra på 
vinstutdelningsreglerna för att förhindra att utdelning till aktieägarna inte urholkade bolaget. 
Han trodde även att en sänkning skulle leda till att ställföreträdare i bolagen skulle behöva 
lämna garantier i större utsträckning än vad de gör idag, samt att leverantörer inte skulle vara 
villiga att lämna krediter i samma utsträckning alternativt börja kräva kontantbetalning i större 
utsträckning. Enligt honom skulle det påverka förtagandet negativt. Det vill säga raka 
motsatsen till den förbättring av företagsklimatet som man i DIR 2014:46 tror en sänkning av 
aktiekapitalkravet ska leda till. Även Ekobrottsmyndigheten var av uppfattningen att en 
sänkning av aktiekapitalet till 1 krona skulle ha en negativ påverkan men på borgenärsskyddet 
och borgenärerna. Framförallt genom att en sänkning skulle leda till att fler bolag skulle 
startas mer lättvindigt, vilket i sin tur skulle leda till att fler bolag startades som sen inte kunde 
betala för sig och gick i konkurs, varpå fler borgenärer inte skulle få in sina fordringar. 
Ekonomichefen trodde precis som konkursförvaltaren att en sänkning skulle leda till att 
leverantörerna blev mer försiktiga när de hade att göra med bolag utan något aktiekapital. Han 
trodde att det lättaste sättet att lösa de borgenärsskyddsproblem som en sänkning skulle 
medföra var att i större utsträckning lägga över ansvaret på borgenärerna. Genom att de själva 
blev tvungna att ta reda på vad det var för person de gör affärer med. Intervjupersonerna var 
relativt ense om att en sänkning av aktiekapitalet skulle innebära ett större eget ansvar och 
arbete för borgenärerna för att säkerställa sina fordringar.  
 
Om vi ser till Tyskland och Storbritannien så har de löst borgenärsskyddsproblemet på lite 
olika sätt. Storbritannien har löst det genom att koppla skyldigheten för ledningen att likvidera 
bolaget till de ekonomiska förutsättningarna i bolaget för dess fortsatta drift. När dessa 
förutsättningar är icke-existerande och bolaget med största förutsättning går mot konkurs 
inträder en skyldighet för ledningen att likvidera bolaget. Om ledningen inte likviderar 
bolaget när de borde ha förstått att de skulle ha gjort det, kan domstolen besluta att ledningen 
ska tillskjuta de medel som krävs för att täcka bolagets förluster (French, Mayson & Ryan 
2014, s. 694). Systemet liknar det som vi har i Sverige, men istället för att skyldigheten för 
ledningen att likvidera är kopplad till aktiekapitalet, så är det i Storbritannien kopplat till en 
generell uppfattning om bolagets möjlighet till fortsatt överlevnad.  
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Tyskland har löst problematiken med ett bristen aktiekapitalkrav och dess påverkan på 
borgenärsskyddet på ett annat sätt. Dels har det lösts genom att bolagen är skyldiga att varje år 
sätta av en del av bolagets eventuella vinster till en reserv, för att på så sätt tvinga bolaget att 
spara ihop ett aktiekapital (Schmidt 2008, s. 1105). Dels har det lösts genom att öka det 
generella och det personliga ansvaret för bolaget på ledningen. Ledningen riskerar att bli 
solidariskt betalningsskyldiga med bolaget om de inte uppfyller de lagstiftade kraven. Detta 
ansvar omfattar inte bara tiden innan insolvensen utan även under (GmbHG, section 43 & 64).  

5.4 Europa 
Till skillnad från i Sverige är det i flera andra länder i Europa möjligt att starta bolag utan 
något aktiekapital bl.a. i Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Denna möjlighet har sedan 
länge funnits i Storbritannien. Möjligheten att starta bolag i Storbritannien utan någon 
initialkostnad har gjort att många företagare från andra länder valt att starta bolag där för att 
sedan öppna filialer i sina egna länder. Den utvecklingen ledde till att både Frankrike och 
Tyskland valde att införa egna bolagsformer som möjliggjorde det att starta bolag utan något 
aktiekapital. Detta problem har inte hittills uppstått i Sverige vilket enligt Andersson (2010) 
beror på en systematisk diskriminering av svenska filialer från svenska banker och 
myndigheter. Varpå samma behov av att införa en ny bolagsform i Sverige utan något 
aktiekapitalkrav inte har uppstått på samma sätt som det gjorde i Tyskland och Frankrike.  
 
De personer vi har intervjuat har haft olika uppfattningar om varför Sverige inte infört en 
bolagsform utan något aktiekapitalkrav. Vissa trodde det berodde på tradition och att det 
fungerat så bra hittills och att det därför inte har funnit någon anledning att ändra på det.  
Respondenten på Skatteverket trodde det berodde på en rädsla för ökat oseriöst företagande, 
en rädsla som även bekräftades av respondenten på Ekobrottsmyndigheten. Han trodde även 
att det berodde på att vi i Sverige dels har en mer konservativ syn på bolagslagstiftning än de 
har nere på kontinenten, dels att smittoeffekten som finns nere på kontinenten inte är lika stor 
här upp i norr, det vill säga vi i Sverige påverkas inte lika mycket av förändringarna som sker 
i Tyskland som tillexempel Frankrike gör.  

5.5 Generell diskussion 
Den kommitté som blev tillsatt av regeringen under mars 2014 hade i uppgift att titta på vilka 
möjligheter det fanns till att förbättra klimatet för entreprenörskap och innovativt företagande. 
En del av denna eventuella klimatförbättring bestod av att utvärdera den senaste sänkningen 
av aktiekapitalkravet samt undersöka om det fanns något behov av att sänka 
aktiekapitalkravet ytterligare för att stimulera entreprenörskap och innovativt företagande 
(DIR 2014:46).  
 
Samtliga intervjupersoner ansåg att det inte var lämpligt att sänka aktiekapitalkravet. De 
menade att även om det förmodligen skulle bildas fler bolag så finns det bättre sätt att 
stimulera entreprenörskap och att nackdelarna med en sänkning vägde tyngre än fördelarna. 
Konkursförvaltaren trodde inte att bara för att fler bolag bildades så skulle det bli mer fart på 
förtagandet, utan istället trodde han att det skulle leda till mer administrativt arbete för bland 
annat Bolagsverket, då många bolag skulle registrera sig men sen skulle själva företagandet 
stanna vid en idé.  Bolagsverket själva ansåg att lösningen var alldeles för enkel och 
eftersökte en helhetslösning, vilket det är mycket möjligt att den tillsatta kommittén kommer 
att presentera, men det återstår att se. Att bara sänka aktiekapitalkravet för att stimulera 
företagandet ansåg de inte var en bra idé. Respondenten på Ekobrottsmyndigheten var även 
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han av uppfattningen att ett sänkt aktiekapitalkrav skulle leda till fler bolag men han menade 
att det också skulle leda till en ökning i oseriöst företagande och fler konkurser, varpå fler 
borgenärer skulle gå miste om sina fordringar.  
 
Både konkursförvaltaren och ekonomichefen hade funderingar på att istället höja 
aktiekapitalkravet till 100 000 kr igen. Konkursförvaltaren ansåg att det borde göras för att 
skapa en tryggare ställning för borgenärerna, samt för att det skulle tvinga folk att tänka efter 
innan de startade ett bolag. På så sätt skapas ett mer kvalitativt företagande framför det 
kvantitativa som en sänkning av aktiekapitalkravet skulle leda till. Ekonomichefen ansåg att 
genom att höja aktiekapitalkravet skulle agnarna skiljas från vetet och menade på att om en 
person inte har råd att betala aktiekapitalkravet, så kan den personen lika gärna bedriva 
verksamhet i en enskild firma eller handelsbolag. Den främsta skillnaden som finns mellan 
bolagsformerna och aktiebolagsformen är det personliga ansvaret och i det avseendet fanns 
det enligt honom inte någon skillnad, så länge verksamheten som bedrivs är framgångsrik.  
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6. Slutsats 
I detta kapitel drar vi slutsatser från utgången av den empiriska delen och analysen. Vi berör 
våra tre teman seriositetsspärren, borgenärsskyddet och kapitalanskaffning såväl som mer 
allmänna slutsatser. Vi avslutar kapitlet med förslag på fortsatta studier. 
 
Syftet med denna studie var att undersöka vilken betydelse aktiekapitalkravet har för privata 
aktiebolag i Sverige. Vidare avsåg studien att diskutera vilka konsekvenser ett slopat 
aktiekapitalkrav kan få för bolaget, dess intressenter och svenskt näringsliv. 
 
Detta har undersökts genom litteraturgenomgång, intervjuer samt historiska och 
internationella jämförelser. Vi anser att vi har besvarat vilken roll aktiekapitalkravet har, men 
att det inte är fullständigt utrett vad gäller konsekvenserna av ett slopat krav. I vår 
undersökning har vi haft tillgång till stora mängder sekundärdata och mycket kunniga 
respondenter inom området. 

6.1 Seriositetsspärr 
I studien framkom det att aktiekapitalkravets roll som seriositetsspärr i privata aktiebolag är 
det tyngsta argumentet för att inte sätta ner beloppet på 50 000 kr. Samtliga respondenter var 
eniga om att kravet har en viktig funktion i att sålla bort oseriösa företagare som startar 
verksamhet i aktiebolagsformen. I utredningar och annan litteratur betonas det att 
seriositetsspärren är mycket viktig för att hålla nere antalet ekobrott. Spärren bidrar även 
indirekt till att stärka skyddet för borgenärerna, eftersom fler oseriösa företag skulle leda till 
fler konkurser där borgenärerna skulle riskera att gå miste om sina fordringar. Både vi och 
några av respondenterna ser även en koppling mellan spärren och aktiebolagets 
kapitalanskaffning. Kreditinstitut är i många fall mer benägna att låna ut pengar till en 
företagare som investerat egna medel i företaget, eftersom det visar på att företagaren tror på 
sitt bolag. Vi anser därför att aktiekapitalkravet spelar en stor roll som seriositetsspärr. 

6.2 Borgenärsskydd 
Vad gäller aktiekapitalkravets roll som borgenärsskydd har vi genom studien stött på en 
betydligt större skepsis bland både respondenter och sekundärkällor. Aktiekapitalet är just nu 
för enkelt att spendera och det är svårt att förhindra en full uttömning. Få borgenärer förlitar 
sig på aktiekapitalkravet som säkerhet för deras fordringar. De ser istället till att förhandla om 
egna säkerheter, antingen i bolaget eller genom personlig borgen för företagsledningen. 
Argumentet för att kravet är viktigt som borgenärsskydd grundar sig därför på de ofrivilliga 
borgenärerna som inte har möjlighet att förhandla fram egna säkerheter. Exempel på dessa är 
staten och personer med skadeståndskrav mot företaget. Men då kravet i dessa fall ändå är för 
lågt för att kunna ge något skydd, anser vi att dess betydelse är ringa. Slutsatsen avseende 
aktiekapitalkravets roll som borgenärsskydd är att det inte spelar någon roll om det är 50 000 
kr eller 1 kr. För att det ska kunna fungera som ett borgenärsskydd så borde minimibeloppet 
höjas. 

6.3 Kapitalanskaffning 
Aktiekapitalkravets betydelse vid anskaffning av externa medel stöds till viss del av 
sekundärdata och respondenterna. Vid tidigare förändringar av aktiekapitalkravets storlek har 
det ansett att en företagare som investerat egna medel i sitt företag signalerar en annan 
seriositet än den som inte gjort det. För kreditinstitut är det något som är till fördel när de ska 
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beslut om att bevilja kredit, men absolut inte den viktigaste faktorn. Vi anser själva att detta 
inte är en fråga som ska vara statligt reglerad. Det borde vara upp till företagaren själv om 
denne vill investera i sitt eget företag, eftersom det är företagaren själv som får ta 
konsekvensen av att det blir svårare att anskaffa externt kapital. Genom att lagstifta om ett 
aktiekapitalkrav för att underlätta kapitalanskaffningen straffas de företagare som inte har ett 
behov av externt kapital. Vår slutsats gällande aktiekapitalkravets betydelse vid 
kapitalanskaffning är att den är liten. 

6.4 Övrigt 
Anledningen till att det fortfarande är oklart kring vilka konsekvenser ett aktiekapitalkrav kan 
få, är att Sverige inte haft ett så lågt aktiekapitalkrav tidigare. Vilket innebär att det inte finns 
några tidigare erfarenheter. De svar som vi fick från respondenterna var därför rent 
spekulativa.  
 
Vad gäller den empiriska delen av studien drabbades vi av två bortfall. Det innebar att vi gick 
miste om viktig information angående de frivilliga borgenärernas syn på aktiekapitalkravet. 
Den del som drabbades mest av detta var den om kravets betydelse vid kapitalanskaffning. Vi 
hade önskat att vi kunde intervjua fler intressenter för att få en större bredd av åsikter och det 
är något att tänka på i framtiden. Resultaten går inte att generalisera och applicera på andra 
grupper men det har heller inte varit syftet med denna studie. Vi har velat undersöka vilka 
konsekvenser ett slopat aktiekapitalkrav kan få ur en samhällsekonomisk aspekt. 
Huvudargumentet för ett slopat krav är att det skulle stimulera svenskt näringsliv och att det 
skulle leda till att fler bolag startades. Detta har varit intressant för oss att undersöka eftersom 
det inte finns något empiriskt stöd för att näringslivet skulle främjas. I denna fråga trodde 
merparten av våra respondenter att ett slopat aktiekapitalkrav snarare skulle vara negativt för 
svenskt företagande. 
 
Kunskapsmässigt har vi framförallt bidragit med att stärka uppfattningen av aktiekapitalkravet 
som seriositetsspärr. I samband med det har vi även betonat ned kravets betydelse för 
kapitalanskaffning och som borgenärsskydd. Vår förhoppning är även att vi har tillfört 
kunskap kring frågan om hur näringslivet ska stimuleras. Kunskap som kan visa på att det 
krävs en helhetslösning snarare än en enskild lagändring för att få fart på företagandet. 
Slutligen hoppas vi ha uppmärksammat osäkerheten kring vilka konsekvenser ett slopat 
aktiekapitalkrav kan få. 

6.5 Förslag till fortsatta studier 
Eftersom vi har försökt stå för bredd i denna studie vill vi uppmana till fler studier som står 
för ett djup. Det kan handla om att avgränsa sig till att bara undersöka en grupp som har 
expertis inom tillexempel borgenärsskyddet. Vidare efterlyser vi mer forskning över de 
helhetslösningar som nämnts tidigare. Detta skulle kunna göras med en djupare jämförelse 
mellan Sverige och ett annat land som redan har en helhetslösning till de problem som uppstår 
när aktiekapitalkravet är slopat.  
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Bilaga 1 - Respondentbrev 
Hej,  
 
Vi är två studenter som studerar företagsekonomi vid Umeå Universitet. Anledningen till att 
vi har kontaktat dig är att vi anser att du har kunskap inom ett område som är av intresse för 
vår kandidatuppsats. Uppsatsen avser att utreda vad som talar för respektive emot en sänkning 
av aktiekapitalkravet för privata aktiebolag från 50 000 kr till 1 kr. Vi är intresserade av att 
intervjua dig och höra dina åsikter kring en sådan sänkning.  
 
Intervjun kommer att vara cirka 30 minuter och vi skulle gärna vilja spela in intervjun. 
Anledningen till att vi vill spela in intervjun är att det blir lättare för oss att i efterhand 
bearbeta det som diskuterats. Vi vill vara tydliga med att de personlig uppgifter som du 
lämnar kan hållas hemliga om du önskar det och det som vi diskuterar kommer bara att 
användas för vårt arbete.    
 
Eftersom vi skriver på olika håll har vi valt att dela upp intervjuerna. Intervjuerna i Malmö 
kommer utföras av Lucas och intervjuerna i Umeå och kommer utföras av Erik.  
 
För att kunna färdigställa vår uppsats i tid vill vi gärna att samtliga intervjuer är gjorda t.o.m. 
den 8 maj. Vi är därför tacksamma om du kan lämna besked inom kort avseende huruvida du 
är intresserade av att medverka. Vi är flexibla både vad det gäller tid och plats. Har du några 
frågor kan du nå oss på mail eller telefon enligt nedan angivet.  
 
Tack på förhand! 
Med vänlig hälsning, 
 
Lucas Barbosa lucasbarbosa_@hotmail.com tel. 0705-230306 
Erik Kling klingerik@gmail.com tel. 0703-649504 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
1. Presentation  
a. Namn 
b. Position 
c. Arbetsuppgifter  
d. Antal år i verksamheten  
e. Bakgrund  

 
2. Seriositetsspärren 

a. Hur tror du att en sänkning av aktiekapitalkravet till 1 krona kommer påverka 
seriositeten i nystartade privata aktiebolag? Alla) 
 

b. Anser du att det finns någon koppling mellan storleken på aktiekapitalkravet och 
antalet ekobrott? (Alla) 

i. Skedde det någon förändring av antalet ekobrott efter sänkningen av 
aktiekapitalkravet den 1 april 2010? (ekobrott)  

j. Tror du att en sänkning av aktiekapitalkravet till 1 krona kommer påverka 
antalet ekobrott? (alla) 
 

c. Hur har fördelningen av bolagstyper förändrats sedan sänkningen av 
aktiekapitalkravet den 1 april 2010? (bolagsverket) 

i. Hur tror du att fördelningen av bolagstyper skulle förändras ifall 
aktiekapitalkravet sänktes till 1 kr?  

a. Hur tror du att den allmänna uppfattningen av det privata 
aktiebolagets seriositet skulle påverkas till följd av detta? (alla) 

 
d. Hur anser du att ett krav på att tillföra ett eget kapital om 50 000 kr till ett nystartat 

privat aktiebolag påverkar din uppfattning av bolagets seriositet? (alla)  
 
3. Borgenärsskyddet 

a. Vilken roll anser du att aktiekapitalkravet har för borgenärsskyddet? (alla) 
 

b. Hur påverkade sänkningen av aktiekapitalkravet 2010 er verksamhet? (alla) 
 

c. Hur tror du att en sänkning av aktiekapitalkravet till 1 krona skulle påverka 
borgenärsskyddet? (alla)  

 
d. Vilken betydelse har ett kapital på 50 000 kr i ett nystartat respektive 

existerande privat aktiebolag när ni ger lån. (Bank).  
 

e. I vilken utsträckning fungerar aktiekapitalkravet på 50 000 kr som ett 
borgenärsskydd vid utmätning? (konkursförvaltare)  

 
f. Om aktiekapitalkravet skulle sänkas till 1 krona, anser du då att 

borgenärsskyddet behöver stärkas på något annat sätt? I så fall hur? (Alla) 
 
4. Aktiekapitalkravets roll vid anskaffning av externt kapital 

a. Vilken roll anser du aktiekapitalkravet om 50 000 kr har vid anskaffning av externt 
kapital till ett privat aktiebolag? (Alla?) 
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b. Hur tror du att en sänkning av aktiekapitalkravet till 1 krona påverkar 

möjligheterna till att införskaffa externt kapital? (Alla?) 
 

c. I vilken utsträckning skulle du säga att aktiekapitalkravet om 50 000 kr påverkar 
era investeringsbeslut i privata aktiebolag? (företagare) 

 
5. Slutliga frågor 

a. I många europeiska länder finns det idag möjlighet att starta bolag utan något 
större aktiekapital, t.ex. i Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Men i Sverige 
finns inte denna möjlighet. Vad tror du att det beror på? (Alla) 
 

b. Ser du några andra positiva eller negativa konsekvenser med att sänka 
aktiekapitalkravet till 1 krona? (Alla)  

 
c. Tycker du att aktiekapitalkravet för privata bolag borde sänkas till 1 krona? Ja, nej, 

varför? (Alla) 
 

d. Har du något annat att tillägga. (Alla) 
 
 
 


