
2008:236 

C - U P P S A T S

Aktiekapitalets betydelse för
privata aktiebolags upplåning

- ur finansiärernas perspektiv

 Robin Persson
 Maria Stovén

Luleå tekniska universitet

C-uppsats
 Företagsekonomi 

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Redovisning och styrning

2008:236  - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--08/236--SE



– FÖRORD – 
 
 

FÖRORD 
 
Vi vill framförallt tacka personer på bankerna som har gett tid och energi till att diskutera de 
frågeställningar vi haft under arbetets gång, och därigenom gjort denna uppsats möjlig. Vi vill 
även tacka vår handledare Hans Lundberg, samt vår seminariegrupp för stöd, inspiration och 
kunskap som de givit oss.  
 
Luleå 2008-05-26 
 
 
 
 
 
__________________________             __________________________ 
Robin Persson              Maria Stovén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



– SAMMANFATTNING – 
 
 

SAMMANFATTNING 
 
I ett samhälle där ständig förändring sker, låter sig inte Sverige vara oberört. Den svenska 
associationsrätten är inget undantag, då det främst angående det svenska privata aktiebolaget 
sker utredningar med ett specifikt mål; förenkling. En av utredningarna handlar om huruvida en 
sänkning av aktiekapitalkravet, från 100 000 SEK till 50 000, 20 000 eller 1 SEK, för svenska 
privata aktiebolag är lämplig. Utredningen som pågår kommer att presenteras i sin helhet den 
31 mars 2009. Om utredningen visar att en sänkning av aktiekapitalkravet är lämplig kan det få 
många konsekvenser, både för interna och externa intressenter.   
 
Då utredningen pågår, och frågeställningar angående konsekvenserna vid det här laget är 
hypotetiska, är tidigare information och litteratur sällsynt. Vår uppsats belyser ämnet ur 
bankens roll som extern intressent till ett nybildat, privat aktiebolag. Uppsatsen fokuserar på 
hur bankens krav på information och syn på risk kan förändras vid en eventuell sänkning av 
aktiekapitalkrav. Syftet med uppsatsen är att få en bild av hur banker ställer sig till att låna ut 
pengar till nystartade privata aktiebolag med ett aktiekapitalkrav som är lägre än dagens krav på 
100 000 SEK. För att uppnå detta, kontaktade vi företagsrådgivare på lokal nivå från några av 
de marknadsledande bankerna i Sverige för att få professionella åsikter om bankers finansiering 
av nya privata aktiebolag och om problematiken som kan uppstå vid eventuell lagändring. Vi 
använde frågeställningar som ställer dagens situation mot hur det skulle kunna vara om en 
sänkning blir verklighet. Respondenternas svar visar att en sänkning av kravet på aktiekapital i 
dagsläget inte har stor påverkan på banken som intressent. De säkerheter för att minimera 
risker som finns är väl fungerande i form av borgen och pant.   
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ABSTRACT 
 
We live in a society were changes are common and the Swedish community is not untouched. 
The rights of association concerning the private companies in Sweden are no exeption. Several 
ongoing investigations aim one specific matter; Simplifying. One investigation is about wether 
the required share capital should be reduced from 100 000 SEK to 50 000, 20 000 or 1 SEK. 
The Swedish government will publish an unabridged version of the investigation in March 
31st 2009. Several consequences for both internal and external stakeholders will appear if the 
investigation justifies a reduction of required share capital. 
 
Questions at issue regarding consequenses are so far hypothetic. Therefore previous litterature 
is insufficient. This paper illustrates the bank as an external stakholder to a new, private 
company. The paper also focuses on weather demands of information and view at risk from 
the bank will change if the required share capital falls. The purpose is to describe banks will to 
lend money to newly started private company, with a required share capital less than 100 000 
SEK. To achieve this, company advisors from market leading banks in Sweden were 
contacted. Information regarding the amendment and bank’s difficulties in lending to private 
companies were discussed. We put today’s reality against a possible reduction in the future. 
The answers from the respondents shows no actual influence at bank’s as an external 
stakeholder, and their securities, i.e. guarantees and pledge to minimize risks are well 
functioned. 
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1 INLEDNING 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för bakgrunden till arbetet, samt diskutera kring problemet som 
mynnar ut i forskningsfrågor och syfte. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Vi lever i ett samhälle där flertalet ekonomiska förfaringssätt går mot ett internationellt synsätt 
när det gäller ekonomi. På regeringsnivå sker just nu en utredning som bland annat ska verka 
som underlag för huruvida aktiekapitalkravet (fortsatt benämnt AKK) ska sänkas för privata 
aktiebolag. Anledningen är bland annat att harmonisera associationsrätten inom EU 
(Redovisningskonsulten, 2008). 
 
Aktiebolagslagen (ABL) innehåller bestämmelser om aktiebolag och den senaste utgåvan är från 
2005. Enligt lagen kan ett aktiebolag antingen vara privat eller publikt, det som särskiljer de två 
formerna är bland annat AKK storlek. (ABL 1:4) Enligt Svenskt Näringsliv (2007) finns det 
omkring 325 000 aktiebolag i Sverige och cirka 99 procent av dessa är privata. Bestämmelserna 
i ABL är till stor del utformade för publika aktiebolag och av den anledningen är det naturligt 
att försöka förenkla för de privata aktiebolagen genom att ändra i lagar och förordningar. 
Kravet på aktiekapitalets storlek för privata aktiebolag varierar inom EU, och i september 2007 
beslutade regeringen att en utredare skulle undersöka huruvida lägsta tillåtna aktiekapital för 
privata aktiebolag bör sänkas eller inte. (Kommittédirektiv 2007:132) Skälet till utredningen är 
som nämnt ovan att underlätta för små företag att bedriva verksamhet samt att förenkla 
etableringen av nya aktiebolag (Svenskt Näringsliv, 2007).  
 
I ett aktiebolag har aktieägarna inte något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser 
eftersom bolaget ses som en juridisk person (ABL 1:3). De bestämmelser som finns om 
aktiekapitalet är främst till för att skydda borgenärernas intressen som en kompensation för att 
de inte kan göra gällande ett personligt betalningsansvar hos ägarna. Detta är skälet till att ett 
kapitalkrav finns och utredningen syftar inte till en avskaffning av kapitalkravet utan en 
sänkning. (Svenskt Näringsliv, 2007)  
 
Inom Europa har allt fler länder sänkt eller slopat kraven på aktiekapital. De låga kapitalkraven i 
andra europeiska länder har bidragit till att fler företag startas i utlandet men bedrivs i Sverige 
via ett kommanditbolag eller en filial. Företagens flykt från Sverige är ett av skälen till att 
regeringen tillsatt en utredning. (Justitiedepartementet, 2006)  
 
En betydande svårighet som utredningen tar hänsyn till är att trygga intressenternas ställning 
som antas påverkas av ett sänkt kapitalkrav. Utredaren måste göra ett ställningstagande 
angående vilka eventuella åtgärder som måste genomföras för att ge en fortsatt trygghet för 
borgenärerna, det kan bland annat röra sig om ett införande av någon form av 
oaktsamhetsansvar. (Kommittédirektiv 2007:132)  
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1.2 Problemdiskussion 
 
Enligt Nationalencyklopedin är en intressent (1992) någon som har intressen i ett företag och 
påverkas av företagets åtgärder samt kan påverka dem. Freeman och McWea (2001) definierar 
intressent som grupp eller individ som påverkar eller påverkas av en organisations prestationer. 
Skärvad och Olsson (2006, s 60) menar att företagets intressenter är ägare, anställda, 
företagsledning, leverantörer, kunder, finansiärer, opinionsbildande grupper och samhället. 
Dessa illustreras i en intressentmodell (figur 2).  
 
Att definiera relevanta intressenter är komplicerat och beror till största del på vilken makt de 
har över företagets ledare. Intressenter med stort inflytande över viktiga tillgångar kan anses 
som mer relevanta. (King, 2007) Vidare delar Bruzelius och Skärvad (2000) upp intressenter i 
två kategorier; interna och externa, där ägare, ledning och anställda ses som interna och 
samhälle, leverantör, kund, finansiärer och opinionsbildande grupper som externa.  
 
Frågor som enligt Svenskt Näringsliv (2007) är viktiga är hur flertalet av de externa 
intressenterna påverkas av en förändring av kravet på aktiekapital. I vilken omfattning 
finansiärer, leverantörer, kunder och samhället påverkas är ett av den statliga utredningens 
delmål (Svenskt Näringsliv, 2007). Att de påverkas på något sätt står klart, då dagens krav på 
aktiekapital verkar som en buffert i dåliga tider (Sandström, 2007, s 100).  
 
Gemensamt för ett företags intressenter är att de vill ha något tillbaka från företaget och det 
handlar till stor del om pengar. Enligt intressentmodellen så är intressenter villiga att delta i ett 
företags verksamhet så länge som de belöningar som intressenten får är lika stora eller större än 
vad de bidrar med (Skärvad & Olsson, 2006, s 61).  
 
I vår uppsats har vi valt att fokusera på finansiärerna. Finansiärer har en central roll i företagens 
anskaffning av kapital som krävs för att bedriva verksamheten. Finansiärerna är ständigt utsatta 
för risker och i gengäld vill de att låntagarna betalar ränta på lånat kapital samt amorteringar 
inom avtalad tid. (Bruzelius & Skärvad, 2000, s 76) Vi ställer oss frågande till om långivarna 
kommer att vara villiga att delta i ett nystartat privat aktiebolags verksamhet om kravet på 
aktiekapital sänks då det bör vara förenat med ökade risker. 
 
Enligt Nationalencyklopedin är den allmänna betydelsen av risk (1992) ”möjlighet att något 
oönskat skall inträffa”. En annan definition enligt Nationalencyklopedin är ”möjlighet till 
negativ utveckling eller negativt resultat av visst skeende”. Risk ur ett företags synvinkel är att 
intressenter har kontroll över betydelsefulla tillgångar, och sitter på en maktposition som 
innebär risk för företagets verksamhet (King, 2008). Ur intressentens perspektiv kan risk 
kopplas till ofullständig information, då det inte är möjligt att ta helt rationella beslut när 
information saknas (Bruns, 2004, s 35).  
 
Om regeringens lagändringsförslag om ett sänkt kapitalkrav för de privata aktiebolagen 
genomförs kommer alltså kraven på bundet kapital i företaget vara mindre. Fordringsägarnas 
chanser för att få ut pengar vid exempelvis en konkurs kommer att minska eftersom ett 
aktiebolag är en juridisk person, vilket innebär att ägarna inte har någon skyldighet att stå till 
svars för bolagets skulder.  
 
Utifrån denna problemdiskussion har vi formulerat följande forskningsfrågor: 
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• Hur kommer företagens finansiärer påverkas av en sänkning av aktiekapitalet? 
 

• Kommer finansiärernas riskbeteende att förändras? 

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att få ökad förståelse angående bankens syn på att låna ut pengar till 
nystartade privata aktiebolag med ett lägre krav på aktiekapital än dagens krav på 100 000 
SEK. 
 

1.4 Avgränsningar 
 
I vår uppsats har vi valt att behandla privata aktiebolag eftersom det är de som skulle komma att 
påverkas av en sänkning av AKK. Vi valde att avgränsa oss till nystartade privata aktiebolag i 
Sverige. Vidare har vi valt att fokusera på hur intressentgruppen finansiärer ser på utlåning till 
privata aktiebolag om regeringens förslag om ett sänkt AKK genomförs. I detta arbete avser vi 
att likställa finansiärer med banker.   
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2 METOD 
 
I detta kapitel presenterar vi arbetsprocessens gång, forskningsstrategi, metodsynsätt, angreppssätt, samt val 
av aktörer. Vidare beskrivs arbetets datainsamlingsmetoder. Avslutningsvis kommer vi att diskutera de 
metodproblem som uppstått. 

 

2.1 Arbetsprocess 
 
I branschtidningen Balans hittade vi en artikel om att regeringen tillsatt en utredning för att 
förenkla för små aktiebolag, i utredningen ingick bland annat att utreda huruvida AKK för 
privata aktiebolag bör sänkas. Vi tyckte att detta lät intressant och bestämde oss för att skriva 
vår uppsats om detta område. Vi kom fram till frågeställningar och funderingar kring detta och 
avsåg att undersöka hur det påverkar aktiebolagens finansiärer. Vi började med att söka 
information i branschtidningar som Balans, samt sökningar via Google för att få en uppfattning 
om problematiken. För vidare information använde vi oss av sökmotorer via Luleå Tekniska 
Universitets universitetsbibliotek; Lucia, Emerald, Ebsco, EconLit. Sökord som användes under 
informationssökningen: intressenter, intressentmodell, aktiebolag, aktiebolagslag, aktiekapital, risk, 
stakeholder, stakholder theory, primary stakeholder, creditor.  
 
Förberedelserna för insamling av empiriskt material påbörjades löpande allt eftersom teorin 
skapades. Vi tog kontakt med finansiärer som vi ansåg kunna ge oss information om 
problematiken. Intervjuerna påbörjades när den teoretiska referensramen var färdig och båda 
författarna deltog vid intervjuerna. Intervjuguiden granskades av vår handledare och blev 
godkänd innan användning.  
 

2.2 Forskningsstrategi 
 
Enligt Denscombe (2000, s 9 ff) finns det fem olika forskningsstrategier att välja på; survey, 
fallstudie, experiment, aktionsforskning och etnografi. Vi valde att göra en fallstudie eftersom 
den inriktar sig på en eller få undersökningsenheter i syfte att erhålla en djupgående redogörelse 
för händelser, relationer, erfarenheter eller processer som uppträder i denna specifika 
undersökningsenhet. Det finns dessutom utrymme för användning av flera olika källor för att 
kunna studera saker i detalj. En styrka som vi kan använda oss av vid användning av fallstudie 
är att den erbjuder möjligheter att förklara varför vissa resultat kan uppstå, och inte bara belysa 
att det sker. (Denscombe, 2000, s 41 ff) 
 
Vi anser det lämpligt att använda fallstudie då det är den strategi som lämpligast leder oss fram 
till uppsatsens syfte att studera hur finansiärernas utlåning påverkas av ett sänkt AKK.  
 

2.3 Metodsynsätt 
 
Vi valde att använda oss av aktörssynsättet som antar att verkligheten existerar som en social 
konstruktion och alltså inte är oberoende av oss. Eftersom syftet med våra intervjuer var att ta 
reda på hur de olika finansiärerna ser på den föreslagna lagändringen var aktörssynsättet bäst 
lämpat. (Arbnor & Bjerke, 1994, s 86) Vi har intervjuat olika personer på olika banker, med 
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olika synsätt. De olika respondenternas syn överlappar varandra till viss del, men delar av 
åsikterna är unika (figur 1). Utifrån genomförda intervjuer med finansiärer försöker vi framställa 
en bild av helheten. (ibid)   
 

 
Figur 1 visar hur de olika respondenternas svar överlappar varandra. (Persson & Stovén, 2008) 

 

2.4 Angreppssätt 
 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ forskning, den bygger på att det som observeras, 
rapporteras eller registreras omvandlas till ord istället för siffror. Genomförda intervjuer görs om 
till utskrifter och observationer registreras i fältanteckningar. Den studie vi genomfört är 
småskalig och detta är typiskt för kvalitativ forskning, då vi endast involverat ett fåtal 
människor. En kvalitativ forskning kännetecknas av djupgående studier och det är endast 
möjligt med ett begränsat antal undersökningsobjekt. Den kvalitativa forskningen är att föredra 
för att uppnå en detaljerad beskrivning av en händelse, vilket stämde överens med vårt syfte. 
Forskningen har antagligen påverkats av oss eftersom vi konstruerat intervjufrågorna och våra 
tankar har delvis påverkat tolkningen av insamlad data. (Denscombe, 2000, s 203 ff) Fördelarna 
med kvalitativ analys är verklighetsförankringen och att den ger en bra bild av komplexa sociala 
situationer (Denscombe, 2000, s 259 f). 
 
Syftet med vår uppsats var att studera hur finansiärerna ställer sig till att låna ut pengar till 
nystartade aktiebolag med lägre aktiekapital än 100 000 SEK. Vi ville uppnå en detaljerad 
beskrivning om hur bankerna ser på situationen och då var det lämpligt att använda en 
kvalitativ forskning. Ett deduktivt synsätt innebär att förväntningar skapas i form av en teori 
och empiri samlas in inom det valda området, som sedan jämförs för att se om verkligheten 
stämmer överens med förväntningarna (Jacobsen, 2002 s 34). Vi har valt att arbeta deduktivt 
och använde oss av befintlig teori som vi jämförde med empirin och därefter dra slutsatser. 

2.5 Val av aktörer 
 
Vid val av aktörer, personer som intervjuas, använde vi oss av ett subjektivt urval. Det består av 
personer som vi ansåg passade in som aktörer i vår uppsats, således ”handplockade” 
(Denscombe, 2000, s 23). Vi fokuserade på personer som arbetar med finansiering av företag, 
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dvs. banker, som vi på förhand ansåg hade kunskap om uppsatsämnet. Urvalet baserades på 
titel, erfarenhet, samt rekommendationer från sakkunniga. Valet avgränsades till att innefatta 
aktörer på lokal nivå. 
 
Vi kontaktade de ansvariga för företagsavdelningarna på fem banker i Luleå och Piteå. Där fick 
vi vägledning om vem som var bäst lämpad att svara på frågor inom vårt problemområde. Två 
av bankerna valde att inte delta i studien. Två av dem som vi intervjuat arbetar som 
företagsrådgivare och har flera års erfarenhet av arbetet. En av företagsrådgivarna arbetar med 
bankernas största företagskunder men har lång erfarenhet från arbete med mindre företag. Den 
tredje respondenten arbetar som kreditchef och har mångårig erfarenhet bland annat som chef 
för bankens företagsavdelning.  

2.6 Datainsamling 
 
Datainsamling kan genomföras på två olika sätt: primärinformation bestående av ny data, och 
sekundärinformation som består av befintlig data (Arbnor & Bjerke, 1994, s 241). I vår studie 
av empirin har vi endast använt oss av primär information. 
 
Vi valde att samla primärinformation genom personliga intervjuer, vilket faller i led med det 
aktörssynsätt vi har valt att använda oss av (Arbnor & Bjerke, 1994, s 245). Eftersom vi håller 
oss på lokal nivå innebar insamlingen inga kostnader för undertecknade. Det semistrukturerade 
sättet att intervjua ser vi som den lämpligaste metoden. Tekniken går ut på att vi som 
intervjuare hade välstrukturerade ämnen, men var flexibla under mötestillfället för att skapa ett 
kreativt och självständigt tänkande hos den intervjuade (Denscombe, 2000, s 135).  
 
Den teoretiska referensramen utgjorde grunden till vår intervjuguide (se bilaga), syftet med 
intervjuguiden var att skapa underlag för diskussion. Under tiden vi skapade intervjuguiden 
kontaktade vi banker i Luleå och Piteå och bokade tid för intervjuer. Vi valde att inte skicka ut 
intervjuguiden i förväg eftersom vi ville få spontana och ej förhandskonstruerade svar. 
Intervjuerna spelades in samtidigt som vi förde fältanteckningar för att markera vad som var 
speciellt viktigt samt kroppsspråk. Enligt Denscombe (2000, s 144) är det bra att använda sig av 
fältanteckningar för att fånga bland annat kontexten. Vi sammanställde intervjuerna direkt 
efteråt när vi hade det färskt i minnet samt innan vi gjorde nästa intervju för att inte riskera att 
blanda ihop informationen.  

2.7 Metodproblem 
 
Enligt Denscombe (2000, s 53 f) kan forskarens långvariga inblandning vid en fallstudie påverka 
de som studeras så att de inte agerar som vanligt. Forskarens närvaro leder till en kontrolleffekt. 
Detta borde inte ha påverkat vår fallstudie eftersom vi endast haft kontakt vid intervjuerna. 
 
Vi hade vissa problem med att få access till bankerna. Den ena banken avstod och hänvisade till 
sekretessen och detta trots att vi bestämde oss för att presentera materialet anonymt. En annan 
bank gick inte att nå när det var dags för intervju. Det visade sig alltså att ämnet rörde en 
känsligare fråga än vad vi på förhand trodde, samtidigt som viljan hos potentiella respondenter 
var bristfällig. Dessutom var åsikterna till viss del respondenternas egna och något som banken 
inte står för. Därför valde vi att kalla respondenterna för A, B och C.  
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2.7.1 Validitet 
 
Validitet handlar om giltighet och relevans och att vi verkligen mäter det som vi avser att mäta 
(Jacobsen, 2002, s 21). Denscombe (2000, s 283) beskriver validitet som huruvida vi mäter 
lämpliga indikationer och om vi får exakta resultat.  
 
För att stärka validiteten i vår studie kontaktade vi de ansvariga på bankernas 
företagsavdelningar för att boka intervju. Detta eftersom vi ansåg att de var bäst lämpade att 
avgöra vem som kunde svara på våra frågor. De som vi intervjuat var erfarna företagsrådgivare 
och det borde ha ökat validiteten i vår studie. Intervjuerna gjordes genom personliga intervjuer 
och därmed undvek vi de felbedömningar av frågorna som kan uppstå om intervjufrågorna 
skickas med exempelvis e-post (Arbnor & Bjerke, 1994, s 360).  
 

2.7.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet innebär att empirin ska vara tillförlitlig och trovärdig (Jacobsen, 2002, s 21).  
Jacobsen (2002, s 22) menar med detta att undersökningen måste gå att lita på och inte har 
några uppenbara mätfel. Enligt Denscombe (2000, s 282) måste forskare kunna lita på att deras 
mätinstrument ger samma data gång efter gång, alltså är tillförlitligt. Arbnor och Bjerke (1994, s 
249) menar dock att bristen på reliabilitet inom samhällsforskningen är ett bevis på 
aktörssynsättets antagande om att det sociala livet är i ständig rörelse och inte låter sig 
undersökas på ett reliabelt sätt.  
 
Genom att göra personliga intervjuer hade vi möjlighet att se om den intervjuade gav 
sanningsenliga svar, detta bör ha stärkt reliabiliteten. Att respondenterna hade bred kunskap 
inom finansiering av företag i olika storlekar borde ha stärkt reliabiliteten ytterligare. 
 
Vid intervjutillfällena kan vårt sätt att formulera följdfrågor ha lett till att vi påverkat 
respondenten, detta kan ha påverkat reliabiliteten negativt. Eftersom vi valde att göra en 
semistrukturerad intervju var det dock svårt att undvika. Eftersom studien rör en hypotetisk 
fråga kan reliabiliteten ha påverkats, de personer vi intervjuat har i många fall svarat utifrån vad 
de antar kommer att hända. Att vi endast intervjuat tre personer på tre banker kan dessutom 
göra att resultatet är svårt att generalisera, att de endast blev tre intervjuer berodde på att två av 
våra tänkta respondenter lämnade sena återbud. (Denscombe, 2000, s 260)  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 
Till en början kommer vi att definiera aktiebolag, kravet på aktiekapital, samt personligt ansvar. Vidare 
kommer vi att ge en bild över intressentmodellen. Vi kommer att skapa en mer nyanserad bild över den 
pågående utredningen om aktiekapitalets existens. Kapitlet kommer att avslutas med en sammanfattning 
av den teoretiska referensramen. 
 

3.1 Aktiebolag 
 
Ett aktiebolag (AB) är en företagsform där ägarna i princip är helt ansvarsfria från företagets 
skulder, alltså att aktiebolaget är en egen juridisk person. I och med bolagsformens komplexitet 
regleras det i aktiebolagsslagen (ABL) (2005:551), med kompletteringar från bland annat 
årsredovisningslagen (1995:1554) och bokföringslagen (1999:1078). (Nationalencyklopedin, b 
1, s 143).  
 
I Sverige kan ett aktiebolag antingen vara publikt eller privat (ABL 1:2). Skillnaden mellan dem 
klargjordes 1995, då det i och med inträdet i EU krävdes lagstadgade skillnader mellan bolag 
med spridd respektive begränsad ägarkrets, men aktiebolagslagen är tillämplig på såväl publikt 
som privat aktiebolag (Sandström, 2007, s 55 f). Trots att 99 procent av de svenska 
aktiebolagen är privata är lagen till stor del utformad för publika aktiebolag (ibid). Det finns 
påtagliga skillnader mellan privata och publika bolag. Ett privat aktiebolag får inte sprida sina 
aktier genom annonsering och värdepapper eller aktier får inte vara tillgängliga för handel på 
svensk eller utländsk börs. Ett publikt bolag däremot får ha ett obestämt antal aktier som är 
tillgängliga för handel. Skillnader finns också gällande AKK. (ABL 1:7-8) 

3.1.1 Aktiekapital i Sverige 
 
För att en verksamhet ska kunna klassas som ett aktiebolag måste det finnas ett aktiekapital 
(ABL 1:4). Även här finns det skillnader mellan publikt och privat bolag. Ett privat aktiebolag 
måste ha ett aktiekapital på minst 100 000 SEK. Om euro används ska beloppet uppgå till ett 
värde av 100 000 SEK utifrån Europeiska centralbankens fastställande av växelkurs. Det samma 
gäller för et publikt aktiebolag med skillnaden att aktiekapitalet måste uppgå till minst 500 000 
SEK. (ABL 1:5) Ett AKK i Sverige innebär att en säkerhet finns för bolagets intressenter 
(Andersson, 2005 s 19). AKK storlek syftar till att motverka ekonomisk brottslighet genom att 
minska det personliga ansvaret, men främst innebär det en säkerhet för bolagets intressenter 
(ibid). Krav på aktiekapital finns också för att det ska finnas en viss marginal mellan tillgångar 
och skulder samt trygga borgenärernas intressen. Kravet på kapital kan dock utgöra hinder för 
nystartande av företag och i synnerhet för tjänste- och kunskapsföretag som inte är i behov av 
kapitalkrävande tillgångar. (Kommittédirektiv 2007:132)  
 
Aktiekapital ska bestå av antingen likvida medel eller som apportegendom 1 , där värdet på 
apportegendomen uppgår till lägsta tillåtna aktiekapital. Detta medför att det alltid finns 
tillgångar inom företaget som kan ses som en buffert, som kan infria bolagets ekonomiska 
åtaganden vid krisläge. (Sandström, 2007, s 102)  

                                                 
1 Egendom annan än kontanta pengar, exempelvis varulager, maskiner, lokaler  
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Utredningen angående kravet på aktiekapital gäller endast för privata aktiebolag 
(Kommittédirektiv 2007:132). Därför avser vi att behandla privata aktiebolag i denna uppsats, 
då det är de som kommer att påverkas om en sänkning av AKK sker.   

3.1.2 Aktiekapital i EU och övriga världen 
 
Utredningen som pågår syftar till att skapa förhållanden för företagande i Sverige som liknar 
övriga EU: s medlemsländer. Under flera år har arbete inom EG bedrivits för att harmonisera 
och förenkla bolagsformer och allmän bolagsrätt. Flertalet medlemsstater har idag två olika 
aktiebolagsformer; en form där bolagets aktier är avsedda för spridning och en bolagsform för 
övriga. Spanien och Frankrike, tillsammans med Storbritannien är länder som redan sänkt, eller 
slopat kravet på aktiekapital för vissa bolag. (Redovisningskonsulten, 2008) I och med Sveriges 
medlemskap i gemenskapen, finns en vilja att anpassa sig till övriga medlemsländers system och 
följa trenderna. (Justitiedepartementet, 2006)  
  
Storbritannien är med i EG, och exemplifieras som föregångare när det gäller krav på 
aktiekapital (Justitiedepartementet, 2006). Där finns det fyra olika bolagsformer som kan 
jämföras med den svenska aktiebolagsformen; Private Companys limited by shares, Private 
Company limited by guarantee, Private unlimited Company, samt Private limited Company 
(Companies House, 2008). Här kan Private Company limited by shares jämställas med det 
svenska privata aktiebolaget. Den stora skillnaden är att det i ett svenskt privat aktiebolag krävs 
det ett aktiekapital på minst 100 000 SEK, medan den brittiska motsvarigheten har ett krav på 
1 GBP (Justitiedepartementet, 2006). 
 
Även utanför EU är AKK ifrågasatt. Bland annat i USA där det under 1960-talet skedde många 
förändringar som innebar att ungefär 90 procent av landets delstater i dagsläget avskaffat AKK. 
Anledningarna var bland annat kapitalets slumpmässigt valda storlek, och att kapitalkravet 
urholkades i och med inflation. Beslutet grundas också på att kreditinstitut och andra 
intressenter inte förlitar sig på endast aktiekapital, utan söker sig till andra säkerheter och 
kreditupplysningar. (Andersson, 2005, s 19)  

3.1.3 Personligt ansvar 
 
Bolagsformen aktiebolag tillåter delägarna att bedriva verksamhet utan personligt ansvar, 
förutsatt att förmögenhet värderad till lägsta tillåtna aktiekapital förts till bolaget, samt att 
bolaget bildats utifrån regler i ABL (Sandström, 2007, s 100). Aktiebolaget blir en egen juridisk 
person och ansvarar således för bolagets ekonomiska agerande (Agell & Malmström, 2001, s 
273).  Nationalencyklopedin beskriver juridisk person (1992) som juridisk term för sådana 
rättssubjekt som inte är fysiska personer.  
 
ABL syftar bland annat till att till att skydda bolagens intressenter (Sandström, 2007, s 26). Det 
betyder att bolagsmän i vissa fall kan bli personligt ansvariga för skulder som uppkommit i 
samband med verksamheten om de agerat passivt. Ansvarsfrågan regleras tydligt i ABL 25:13-
20, där det framgår att bolagets styrelse kan bli soldariskt ansvariga för skulder. Då det 
uppkommer ”skäl att anta” ekonomisk kris2 bör styrelsen agera utifrån ABL 25:13-20. Flera 
steg ska genomföras, bland annat kallande till bolagsstämma, samt granskning av räkenskaper av 
revisorer för att klargöra om likvidation bör fortsätta eller om bolagets existens kan räddas. 

                                                 
2 Då aktiekapitalet understiger 50 000 SEK (Andersson, 2005, s 192) 
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(Andersson, 2005, s 192) Anledningen är att skynda på en likvidation eller saneringsprocess för 
att minska ekonomiska förluster för bolagets intressenter (Sandström, 2007, s 367).  
 
Styrelsens agerande som föranleder likvidation blir avgörande om huruvida de blir personligt 
ansvariga eller inte. Styrelse eller aktieägare kan bli ekonomiskt ansvariga om de frångår sin 
handlingsplikt genom att inte uppfylla kraven i ABL 25:18-19. Vanligtvis bedöms frågan i 
domstol i efterhand för att klargöra om styrelsens agerande varit korrekt (Andersson, 2005, s 
194). Det förpliktelser som ställs på styrelsen vid en fällande dom, är de som uppkommit efter 
att de frångått sin handlingsplikt (Andersson, 2005, s 198).  
 

3.2 Intressentmodellen 
 
Intressentmodellen (figur 2) grundar sig på idéer om organisationsteori som Chester I Barnard 
och Herbert Simon lanserade under 1930- och 1940-talet (Bruzelius & Skärvad, 2000, s 72).  
 

 
Figur 2 (Egen omarbetning av Intressentmodellen utifrån Skärvad & Olsson, 2006) 

 
Modellen har fått stort genomslag under senare tid och bygger på att företag har kopplingar 
och relationer till sin omgivning. Intressentmodellen innebär att företaget strävar efter att 
uppnå ett stabilt förhållande till sin omgivning. Antalet intressenter varierar mellan olika företag 
och kan bestå av alla de grupper som företaget har en relation till. (Ax, Johansson & Kullvén, 
2005, s 38) Mellan företaget och dess intressenter finns ett beroendeförhållande och det krävs 
att de belöningar som intressenterna får överstiger de bidrag som de lämnar till företaget (Ax et 
al, 2005, s 39). 
 
Intressentmodellen har en stark ställning inom dagens ekonomistyrning och den allt starkare 
relationen mellan företag och deras intressenter förstärker modellens relevans.(Ax et al, 2005, s 
40) Studier inom intressentteori påpekar att företag bör ta hänsyn till alla behov som de olika 
intressenterna har (de Bakker & den Hond, 2008). Intressenternas olika krav och mål är 
däremot inte alltid förenliga med varandra och konkurrerar ofta, detta kan leda till konflikter. 
En viktig uppgift för företagsledningen är att lösa problemen och det kan företaget göra genom 
att jämka kraven och därigenom skapa en belöningsbalans. På kort sikt försöker ledningen alltså 
få intressenterna att jämka sina krav, på lång sikt vill företagsledningen främst öka den totala 
belöningsförmågan. Om företaget går bra och får en högre vinst kan intressenterna få större 
belöningar utan att någon annan får mindre belöningar.(Bruzelius & Skärvad, 2000, s 77 f)  
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Under 1990-talet var det vanligt att företagets enda uppgift ansågs vara att skapa aktieägarvärde, 
men i verkligheten bör företagen ta hänsyn till alla intressenters intressen (Ekman, 2002, s 195). 
Trots att alla intressenters intressen ska beaktas försöker företag säkra lojaliteten hos 
betydelsefulla intressenter genom att erbjuda dem möjlighet att uttrycka sina åsikter i företagets 
beslutsfattande (de Bakker & den Hond, 2008). Enligt Ekman (2002, s 196) bygger 
intressentmodellen på en systemsyn och är den enda rimliga och verkliga modellen för att 
utveckla och förstå ett företags verksamhet. En förutsättning för ett systemsynsätt är ett 
ledarskap som kan sammanföra alla intressenternas intressen och uppnå goda resultat (ibid).  
 
Intressentmodellen har som vi nämnt ovan en stark ställning inom den svenska 
företagsekonomin, men viss kritik har framförts. Kritikerna menar bland annat att den är alltför 
statisk och ger en falsk beskrivning av verkligheten. Intressentbilden anses av kritikerna endast 
ge en bild av intressentstrukturen vid en given tidpunkt och därmed klassas den som statisk. Att 
i intressentbilden visa alla intressentgrupper som lika stora tycker kritikerna ger en skev bild av 
verkligheten då de olika intressenterna inte har lika stort inflytande på företaget. Även 
maktpositionen varierar mellan intressenterna.(Bruzelius & Skärvad, 2000, s 78 f) Under slutet 
på 1990-talet inriktades forskningen mer mot att organisationer bör bygga upp ett ömsesidigt 
förhållande med sina nyckelintressenter. Till nyckelintressenter räknas de som kan påverka 
deras möjligheter att bedriva verksamhet, exempelvis banker.(Jahansoozi, 2006) Enligt Bruns 
(2004, s 15) visar senare tids forskning att bankkrediter är mycket betydelsefulla för nystartade 
företag och därför är relationen till intressentgruppen finansiärer viktig.  
 
Det finns alltså motsättningar i intressentmodellen men företaget måste hitta lösningar för att 
övervinna dem. Det gäller att få alla att sträva mot samma mål, att bygga ett stabilt och 
framgångsrikt företag.(Bruxelius & Skärvad, 2000, s 81) En intressebalans mellan företag och 
intressenter är nödvändigt för att företaget ska överleva och den uppnås genom att företaget 
inte förbrukar mer resurser än vad de förvärvar. Dessutom krävs det en maktbalans mellan 
intressenternas krav och önskemål, ingen intressent får gynnas på någon annans 
bekostnad.(ibid) Det är en utmaning för företag att kommunicera med de olika 
intressentgrupperna då de har olika förväntningar på företaget samt olika informationsbehov. 
Det är viktigt att förena företagets handlande med intressenternas förväntningar och det är 
något som företaget bör prioritera.(Dawkins, 2004) 

3.2.1 Trovärdighet och förtroende 
 
Det komplexa begreppet trovärdighet är en förutsättning för förtroende. Det handlar om att 
kommunicera på ett sätt så att trovärdigheten stärks. Begreppet är retoriskt och är i grunden 
tänkt för att applicera på en enskild talare men det går även att använda på organisationer. 
Trovärdighet, förtroende och tillit är tre begrepp som alla är relaterade till varandra och de kan 
appliceras på organisationer. En förutsättning för ett socialt samspel är att parterna känner 
förtroende för varandra.(Hedquist, 2002) Förtroende är en av de faktorer som är viktiga i 
samarbetet mellan företag och intressenter, utan förtroende skulle det vara svårt att upprätthålla 
ett fungerande samarbete mellan parterna. Tidigare forskning har visat på att om samarbetet 
mellan företag och intressenter inte fungerar kan det leda till ett minskat förtroende hos 
företagets intressenter.(Jahansoozi, 2006) Även Ekman (2002, s 160) betonar vikten av att 
företaget skapar förtroende hos sina intressenter. 
 
Begreppet transparens framkommer i samband med förtroende och handlar om öppenhet, 
intressenter ges möjlighet att se vad som händer i organisationen. Transparens leder bland annat 
till att skapa förtroende i relationen mellan företaget och deras intressenter. Om företagets 
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transparens ökar kommer även förtroendet stärkas eftersom intressenterna känner trygghet när 
de ges möjlighet att se hur exempelvis beslut fattas samt ser vem som bär ansvaret.(Jahansoozi, 
2006)  

3.2.2 Risk 
 
Schwarzkopf (2006) betonar vikten av att beslutsfattarna i ett företag håller de olika 
intressenternas intressen i balans. Risker upplevs på olika sätt av olika intressenter och ett 
fungerande samarbete bygger på att risktagande och förtroende balanseras. För företaget gäller 
det att ta hänsyn till att intressenternas uppfattning angående om ett beslut är riskfyllt eller inte 
varierar. Att hålla en öppen dialog med intressenterna och förklara hur företaget tänker när de 
fattar ett beslut som inte intressentgruppen anser gynnar dem skapar förtroende.(ibid)  
 
Risk för oaktsamhet förekommer i samband med många olika avtal och uppdrag, exempelvis i 
relationen mellan finansiär och företag. Finansiären som lånar ut pengar till företaget vill 
undvika oaktsamt beteende från företaget och försöker hitta incitament för detta. Det finns 
dock ingen garanti för att företaget handlar på det sätt som är bäst för finansiären. (Rapp & 
Torstensson, 1994, s 53 f)  
 
Nackdelen för finansiären är att företaget kan undanhålla information från bankerna för att få 
låna pengar och därför är inte alltid den finansiella information pålitlig (Bruns, 2004, s 62). 
Bruns (2004, s 33) menar att ofullständig information uppkommer då ena parten har tillgång till 
information som inte den andra har, i en lånesituation har ofta företaget mer information än 
banken. Risken är att företaget använder sitt informationsövertag och enbart följer sina egna 
intressen istället för att agera för bankens bästa. De största riskerna uppkommer med företag 
som endast har en ägare, vilket är vanligt bland privata aktiebolag. Ägaren har en central roll 
som både ledare och ägare.(Bruns, 2004, s 34) Författaren hänvisar till en studie som visade att 
företag med en ägare är mer benägna att ta risker än större företag med många aktieägare att ta 
hänsyn till. Å andra sidan kan mindre företags riskbenägenhet vara mindre eftersom de har 
satsat sina privata tillgångar i företaget.(Bruns, 2004, s 35) Huvudargumentet för att det ofta 
förekommer ofullständig information mellan företag och bank är svårigheten för banken att få 
tillgång till tillförlitlig information (ibid).  
 
Banker är speciellt utsatta för risker när de lånar ut pengar, de vill dra till sig lågriskkunder som 
betalar ränta och amorteringar. Alltså måste banker göra en uppskattning över hur stor risken är 
för varje enskild situation.(Bruns, 2004, s 31) Vanligast är att bankerna analyserar finansiell 
information som företagets balansräkning (Bruns, 2004, s 46). En viktig fråga för långivaren är 
huruvida det är troligt att låntagaren kommer att betala tillbaka lånet eller inte, även kallat 
återbetalningsförmåga. Detta bygger på både finansiella och ickefinansiella faktorer (Bruns, 
2004, s 75). Författaren har identifierat följande fem faktorer för att uppskatta 
återbetalningsförmågan: risktagande, kompetens inom företaget, affärsplan, VD:ns erfarenhet 
och befintlig finansiell information.  Banken vill ofta fördela risken på både ägare och företag, 
då ägarens riskbenägenhet antas minska om även denne riskerar att förlora. (ibid) 
 

3.3 Om utredningen 
 
Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska ta ställning till om kravet på lägsta tillåtna 
aktiekapital bör sänkas för de privata aktiebolagen. Detta är en del av utredningen ”Ett enklare 
aktiebolag” som syftar till att underlätta för främst de små aktiebolagen. I Europa går ett stort 



– TEORI – 
 
 

 
 

– 13 – 

antal länder mot sänkta eller slopade krav på aktiekapital för deras motsvarighet till aktiebolag. 
Utredaren har som uppgift att analysera för- respektive nackdelar med de bestämmelser som 
finns nu samt överväga en sänkning.(Redovisningskonsulten) Ett delbetänkande för uppdraget 
ska presenteras 13 maj, 2008 och ansvarig utredare är advokat Carl Svernlöv. Hela utredningen 
presenteras 31 mars, 2009 (ibid). Anledningen till att det finns ett AKK är för att skapa en 
trygghet för aktiebolagets borgenärer eftersom de inte kan kräva betalning av bolagets ägare. En 
av utredarens uppgifter är att se vilka effekter som en sänkning kan få för bolagets upplåning 
och kreditvärdighet. Det ska även utredas huruvida det krävs att nya regler införs för att 
begränsa negativa effekter.(Svenskt Näringsliv, 2007) Enligt kravet i ABL ska bolagets tillgångar 
överstiga skulderna och att det finns en marginal där emellan är en säkerhet för borgenärerna. 
Kapitalkravets storlek varierar mellan olika länder och det sker hela tiden förändringar i EU:s 
medlemsstater. (Justitiedepartementet, 2006) 
 
En sänkning av kravet på aktiekapital skulle inte enbart innebära förenklingar då det gäller 
nystartande av aktiebolag, utan de närmare 324 000 befintliga privata aktiebolagen skulle även 
de få kravet sänkt. (Suneson, 2008) 
 

3.4 Sammanfattning 
 
Av alla Sveriges aktiebolag är 99 procent privata aktiebolag och dagens AKK är 100 000 SEK. 
Kravet på aktiekapital anses utgöra hinder för nystartande av företag som inte har behov av 
kapitalkrävande tillgångar. Detta tillsammans med att fler väljer att starta företag utomlands för 
att sedan bedriva verksamheten i Sverige har lett till att regeringen tillsatt utredningen ”Ett 
enklare aktiebolag”. Den största problematiken är bristen på personligt ansvar för aktiebolagets 
ägare. Ett företag har ett antal intressenter och mellan parterna finns ett beroendeförhållande. 
Aktiekapitalet utgör en slags säkerhet för företagets intressenter, om kravet på aktiekapital 
skulle sänkas skulle alltså denna säkerhet minska.  
 
Samspelet mellan företag och intressent bygger på att risktagande och förtroende är i balans. 
Finansiärerna är speciellt utsatta för risker samtidigt som de är en av företagets mest 
betydelsefulla intressenter. Bankerna vill dra till sig lågriskkunder som även agerar för bankens 
bästa. Det finns en del information som är tillgänglig för finansiärerna och den informationen 
kan vara till hjälp i förtroendeskapandet mellan företag och bank. Vanligt är dock att det 
föreligger ofullständig information, bankerna har inte alltid tillgång till samma information som 
företaget. Detta leder till en ökad osäkerhet som medför ökade risker för bankerna. 
 
En av utredningens viktigaste uppgifter är att undersöka hur en sänkning av AKK skulle 
komma att påverka företagens upplåning och kreditvärdighet.  
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel åskådliggör vi de svar vi fick från respondenterna. 

4.1 Presentation av undersökningsobjekt 
 
De som har medverkat i vår undersökning är banker som är verksamma i Luleå och Piteå. 
Bankerna som deltagit i studien har en företagsavdelning som har kontakt med nystartade 
företag, vilket utgör en förutsättning för vår undersökning. I metodkapitlet finns en 
beskrivning av hur urvalet har genomförts. 

4.2 Respondenternas svar 
 
Nedan presenteras de svar som erhölls från respondenterna på respektive bank som vi valt att 
kalla A, B och C av sekretesskäl. En del av det som framkom vid intervjuerna är den enskilde 
företagsrådgivarens åsikter, och är således inte respektive arbetsgivares åsikt.  

4.2.1 Respondent A 
 
Enligt företagsrådgivare A, är det mycket vanligt att personer kontaktar banken och vill starta 
företag. A menar att det dagligen kommer in personer som vill starta företag och han 
uppskattar att 60-70 procent av dem är i behov av att låna pengar direkt, oavsett val av 
bolagsform. Kunderna får ofta rådet att börja med en enskild firma, trots det är det ändå 
vanligast att kunderna startar ett aktiebolag direkt. Banken har en rådgivande roll och försöker 
tillsammans med kunden diskutera fram det bästa alternativet.  
 
A anser att dagens AKK på 100 000 SEK inte är någon bra nivå, det är antingen över- eller 
underdimensionerat. För många är aktiekapitalet ett hinder för att starta företag. Vidare menar 
han att ett varierat aktiekapital vore det bästa, där en bedömning görs för varje specifikt fall. I 
praktiken är det redan så idag, men med minimigränsen 100 000 SEK. Han anser att AKK 
skulle kunna variera beroende på typ av verksamhet, alla verksamheter behöver inte ha 
100 000 SEK.  
 
Vidare menar A att det inom EU finns stora skillnader i lagstiftningen och inga gemensamma 
lagar för EU. Arbetet går mot att likställa krav och regler, framförallt för att det ska gå att göra 
korrekta jämförelser mellan branscher i olika länder. Han är medveten om att bolag startas 
utomlands för att sedan bedrivas i Sverige. Banken A arbetar för lånar inte ut pengar till 
juridiska personer i utlandet. Han menar att det känns bättre att låna ut till dem som har 
svenska referenspunkter. Banken känner större förtroende för dem som väljer att starta svenska 
bolag.  
 
Riskbeteendet antas öka om personen har mindre att förlora, vilket kan bli fallet vid en 
sänkning av AKK. Han menar att om du själv tror på idén får du som låntagare vara beredd på 
att ta ett personligt ansvar om banken ser risker när affärsidé och lånebelopp bedöms. Det 
personliga ansvaret banken kräver kan vara full borgen eller säkerhet. 90 procent av bankens 
företagskunder har någon form av borgen, även om de är kunder sedan tidigare och alltid skött 
sina betalningar. Banken ser det som ett bevis på att låntagaren tror på sin affärsidé om de är 
villiga att ta en del av risken. 
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De största kraven vid nystartande av företag ställs på återbetalningsförmåga och affärsidé. Under 
senare tid har banken kommit fram till att framtida återbetalningsförmåga är den allra viktigaste 
frågan att ta ställning till. Återbetalningsförmågan bedöms utifrån företagens intäkter, bankerna 
går inte in med pengar förrän det finns en affär för utlåning. Trovärdighet, personlighet och 
seriositet är andra faktorer som värderas högt. A menar att bankerna ganska snabbt får en bild 
av personen om de sitter och samtalar. Det gäller att den som vill låna pengar kan presentera sin 
affärsidé väl samt att den är rimlig och genomtänkt. 
  
Tillgången till information för befintliga företag tycker A överlag är bra, men bankens krav på 
information ökar i och med att företaget växer. Informationen är inte alltid tillräcklig för 
nystartande företag, men är det en bra affärsidé går banken ofta vidare trots bristfällig 
information. Uppföljningen är viktig och handlar om att bygga en relation mellan bank och 
kund. Banken har tillgång till årsredovisningen men skaffar sig även information genom att 
besöka företaget. Företagarna är ofta mycket stolta över sin verksamhet och visar gärna upp den 
för banken. Det är även vanligt att revisorn närvarar vid mötet mellan bank och kund och ger 
sin syn på de affärer som diskuteras. A tycker att samspelet mellan bank och kund ofta fungerar 
mycket bra. 
 
Banken ställer vissa krav på den som vill låna pengar och kontrollerar exempelvis om de har 
betalningsanmärkningar. Om låntagaren har anmärkningar kontrollerar banken om dem är 
återkommande och om de inte sköter sin personliga ekonomi kan banken ställa sig frågan hur 
de kommer att sköta företagets ekonomi. Varje lånesituation bedöms av minst två personer på 
banken och styrs av ett omfattande regelverk. Om banken bedömt en affärsidé som bra men 
det finns bristande säkerheter krävs borgen eller investering av riskkapitalister. Banken vill 
gärna fördela risken på flera ställen. 
 
A tror att antalet aktiebolag skulle öka om AKK sänks, samtidigt som han antar att även 
konkurserna skulle öka. Trots detta anser A att tanken med utredningen är bra, eftersom det 
finns så många bra affärsidéer som hindras av ett högt AKK. Han menar dock att det bästa 
skulle vara att ha ett AKK som är individuellt anpassat men frågan är vem som ska sätta 
gränserna.  

4.2.2 Respondent B 
 
Företagsrådgivare B arbetar med cirka tjugo företag varav några större koncerner. Enligt henne 
kommer det ungefär en varje vecka till banken med en affärsidé eller ett förslag till verksamhet. 
Att antalet är så högt tror hon beror på möjligheter till bidrag, exempelvis starta eget-bidrag. 
Vanligaste bolagsformerna är enskild firma eller handelsbolag, och anledningen till det tror B 
beror på att de till en början vill starta i liten skala. Ungefär hälften av dessa konverteras till 
privat aktiebolag inom tre år. Att privatpersoner söker lån på 100 000 SEK till aktiekapital är 
inte vanligt.  
 
B är medveten om förekomsten av olika bolagsformer och regler inom EU, men hon saknar 
bredare kunskap om vad de innebär. Vidare tror hon att det kan vara bra att samma regelverk 
och bolagsformer tillämpas i hela unionen. Bolag som startas i andra länder för att drivas i 
Sverige förekommer, men för banken som finansiär är det inte aktuellt. Anledningen är 
bristande kontroll och att kunskap saknas över hela situationen.  
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B anser att kravet som idag finns på ett privat aktiebolag gällande aktiekapital är bra eftersom 
det alltid är en risk för en bank att låna ut pengar. Kravet på aktiekapital gör att risken minskar. 
Dessutom medför det att kraven på dem som startar bolag ökar, och personerna i fråga inser att 
det är allvar. Vid utlåning till aktiekapital avsett för ett nytt bolag finns normalt sett två 
handlingsförfaranden; Antingen får personen bakom bolaget teckna ett eget lån och blir då 
personligt ansvarig gentemot banken, eller också ställs lånet på bolaget men med pant i form av 
exempelvis fastighet som är i bolagsmannens ägo. Detta medför att bolagets skuld knyts till 
personen bakom, och avståndet mellan aktiebolag och enskild firma minskar. Vidare är det 
personliga ansvaret från företagets ägare av största vikt då det gäller att förhindra ekonomisk 
brottslighet.  
 
För att öka säkerheten ser banken gärna att ägaren går in med samma summa som banken. B 
menar att det är ett ytterligare bevis på att bolagsmannen tror på sin idé och är redo att satsa. 
”Om inte ägaren tror på sin idé, hur ska vi då bli övertygade”, menar hon.  
 
Bankens största kreditförluster ligger på företag som funnits mindre än tre år. Därför är det 
viktigt att rätt bedömningar görs. Regler som att de inte får medverka till betalningar eller krediter 
som de inte förstår syftet med måste följas. Utöver dessa övergripande regler är det upp till enskild 
företagsrådgivare att bedöma om en affärsidé är god nog att satsa på. Dessa bedömningar baseras 
på två frågor; ”tror jag på idén” och ”bär den sig”. Vid nekande svar på första frågan avslutas det 
där. Om inte idén är bra så är risken för stor. Däremot om idén är bra, så ställer sig banken 
frågan om den bär sig. Alltså om den är tålig mot finansiella påfrestningar och den finansiella 
motståndskraften. Hur ägaren är som person spelar också stor roll enligt B. När en kredit till ett 
nytt företag ska beviljas bedöms också vilket förtroende den sökande inger. Personer som har 
ett allmänt dåligt rykte eller är tidigare dömda kan ha svårare att få beviljad kredit. Personer 
som tidigare drivit företag i konkurs behöver inte enligt B vara negativt, då en konkurs medför 
en rad kunskaper och erfarenheter.  
 
Sättet att bedöma idéer skulle inte ändras om kravet på aktiekapital sänks. Däremot skulle 
förmodligen kraven på säkerhet öka, då kreditförlusterna är höga i samband med nystartade 
bolag. B tror också att antalet konkurser för aktiebolag skulle öka om de regler som finns inte 
ändras. Till följd av detta skulle utlåning avsedd för aktiekapital minska. En sänkning av AKK 
skulle förmodligen innebära en omfördelning av bolagsformer, där fler aktiebolag skulle startas 
och färre enskilda firmor och handelsbolag. 
 
B menar att krav på aktiekapital för privata aktiebolag är bra för att säkra för intressenter. Ur 
bankens synvinkel spelar det inte så stor roll då det redan idag finns ett tydligt tillvägagångssätt 
vid utlåning, gällande säkerhet.  

4.2.3 Respondent C 
 
Kreditchefen C säger att de får in många låneförfrågningar och det föreligger stark 
utlåningstillväxt i länet. Det startas nya företag och sker avknoppningar av befintliga företag. C 
kan inte ge någon siffra på antalet låneförfrågningar men säger att företagsavdelningen har 
riktigt fullt upp, men det finns ingen anledning att bromsa in, utan de anställer hellre mer 
personal. De som kommer med låneförfrågningar vill ofta låna till aktiekapitalet men inte mer. 
De som avser att bedriva en verksamhet som kräver mer finansiella resurser har ofta tillgång till 
pengarna eller har någon som kan investera i verksamheten. Banken vill att låntagaren har en 
egen insats på 10-20 procent och om inte det finns tillgängligt i pengar kan låntagaren lämna 
exempelvis en fastighet som säkerhet.  
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Att prata om en sänkning av AKK tycker C känns som ”en rejäl tillbakagång”. Vidare menar C 
att drömmen snarare vore att höja AKK och därigenom uppnå en högre kvalitet på företagen. 
Nackdelen han ser vid en höjning är att viljan att starta företag skulle kunna minska.  
 
C känner till att företag startas i utlandet för att bedrivas i Sverige och banken har den typen av 
kunder. De känner dock inte samma trygghet med den typen av kunder eftersom kapitalbasen 
ofta är klen. C har uppfattningen om att det främst är kriminella som använder sig av denna 
möjlighet eftersom det inte är förenat med lika stora ekonomiska risker. Banken vill gärna att 
dessa bolag emitterar och ombildas till svenska aktiebolag. C betonar att en sänkning av AKK 
inte känns rätt, och menar att det är att legitimera ekonomisk brottslighet. Han tror att det 
skulle medföra större risktagande och sänkt kvalitet på företagen.  
 
I all långivning har banken tre ledstjärnor som de följer: Återbetalningsförmåga, företagsledare 
och säkerhet. Det förstnämnda är allra viktigast och det är något som ”dunkas in i alla 
anställda”. Kan inte kunden betala spelar vare sig affärsidé eller annat någon roll. C återkommer 
till AKK på 10-20 procent egen insats. Han menar att om banken ska ta risker måste även 
låntagaren vara beredd att göra det. Är inte kunden villig att ta en del av risken kommer 
banken inte heller göra det. Vid kreditgivning har banken krav på affärsidé och budget men 
även personen bakom är viktig. Banken kan även ställa krav på vilken revisor som företaget 
använder samt styrelsens utformning. Han menar att det i 95 procent av alla konkurser beror på 
bristande kompetens i företaget. Sanningen är enligt C att alltför många aktiebolags årsstämmor 
inte existerar mer än på papper. Därför är deras krav på styrelsen ett sätt att se till att rätt 
kompetens finns i företaget. Den generella regeln är som tidigare nämnt 10-20 procent i egen 
insats och kraven är högre på nya kunder. Lånets storlek har också betydelse och ett lån ska 
godkännas av minst tre personer på banken. C hävdar dessutom att magkänslan inte är att 
förringa då de flesta på banken har en lång erfarenhet av kreditgivning. Efter att utlåning skett 
tar banken del av årsredovisningen, finansiella rapporter samt att besök görs hos företagen, 
besöken anser C ofta ger en bra bild av hur ett företag mår. C påpekar att de tre första åren är 
kritiska och det tar ofta några år innan verksamheten går plus.  
  
Banken har idag avtal som reglerar informationsskyldigheten för företagen och om det beslutas 
om en sänkning kommer informationskraven att öka. C tror även att en del krediter skulle 
sägas upp, medan andra skulle omförhandlas och få tuffare villkor. Det skulle bli hårdare krav 
om säkerheter så att ägarnas ekonomiska ansvar blir större. Han menar att den allmänna 
uppfattningen är att som ägare av ett aktiebolag står man skuldfri om det går i konkurs men det 
är ingen sanning. Borgen och säkerhet förekommer i stor utsträckning och förekomsten 
kommer sannolikt att öka om en sänkning blir verklighet. Konsultfirmor kommer med största 
sannolikhet att få borga för varenda krona eftersom det är deras huvud som är tillgången, själva 
företaget är inte värt något.  
 
C tror att förslaget om en sänkning av AKK grundar sig i att likställa inom EU, och till viss del 
för att det ska bli enklare att göra affärer med utlandet då de känner till företagsformen 
aktiebolag. Att ha olika nivåer för olika branscher tror han inte är rimligt. ”Risken med olika 
nivåer är att det läggs en värdering i vilken verksamhet som är värdefullare för samhället”. 
Vidare kan det vara svårt att dra gränsen för vilket aktiekapital som ska gälla för vilken bransch. 
C antar att många skulle ombilda sina företag till aktiebolag om AKK sänktes. De befintliga 
aktiebolagen som är på väg mot likvidation skulle ges möjlighet att leva vidare eftersom AKK 
även för dem skulle sänkas. Detta skulle initialt innebära en ökad arbetsbelastning för 
kreditgivarna. 
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5 ANALYS 
 
Kapitlet analyserar och tolkar insamlad empiri, samt ställer det mot teorin. För att skapa en tydlig 
disposition som gör det enkelt för läsaren, bygger vi analysen utifrån teorin.  
 

5.1 Aktiekapital  
 
Teorin belyser hur det svenska, privata aktiebolaget ser ut och då främst gällande kravet på 
aktiekapital. Vikten av aktiekapitalet som ett skydd för ett företags intressenter är tydligt. 
Andersson (2005, s 19) talar om att aktiekapitalet verkar som en säkerhet för bolagets 
intressenter. Samtliga respondenter menar att aktiekapitalet inte utgör en tillräcklig säkerhet. I 
dagsläget finns det vid all långivning krav på någon form av personligt ansvarstagande. I USA 
har kravet på aktiekapital till stor del slopats och största anledningen var att kreditgivarna inte 
förlitade sig på aktiekapitalet utan krävde andra säkerheter (ibid). De intervjuade bankernas 
uppfattning stämmer väl överens med detta.  
 
Enligt regeringens kommittédirektiv kan AKK utgöra ett hinder för dem som vill starta 
kunskaps- eller tjänsteföretag. Respondenterna bekräftar detta och menar att aktiekapitalet ofta 
är ett hinder för dem som vill starta ett aktiebolag med verksamheter med få materiella 
tillgångar. I och med det går många bra affärsidéer förlorade. Ett sänkt AKK skulle innebära en 
omfördelning av bolagsformer och ett ökat intresse att starta aktiebolag och därmed 
förverkligande av fler affärsidéer. Skilda åsikter mellan företagsrådgivarna förekommer, där 
tankar om att ett sänkt krav på aktiekapital legitimerar ekonomisk brottslighet. Detta stärks av 
teorin där Andersson (2005, s 19) menar att aktiekapitalets storlek bland annat syftar till att 
förhindra ekonomisk brottslighet. Empirin visar också att det personliga ansvaret som ligger på 
företagsskaparen är betydande för att förhindra brottslighet. Det framkommer att en sänkning 
inte är att föredra, ”en rejäl tillbakagång” som en respondent menar och syftar på att dagens 
AKK eller en ökning skulle leda till högre kvalitet på företagen.  
 
Det finns vissa motsägelser mellan de olika respondenterna. A menar att dagens AKK antingen 
är under- eller överdimensionerad, och anser att kravet ska variera beroende på vilken typ av 
verksamhet som avses bedrivas; ”Vissa verksamheter behöver inte ha 100 000 SEK”. Dock 
framgår det i empirin att det är svårt att göra en uppdelning av verksamheter, samt att risken 
för att vissa verksamheter premieras på grund av ett lägre krav på aktiekapital ökar. Detta skulle 
också vara motsägelsefullt gentemot syftet med hela utredningen, som heter ”ett enklare 
aktiebolag”. 
 
En anledning till utredningen är att företag startas utomlands för att bedrivas i Sverige. Alla 
banker känner till den möjligheten men för bank A och B är det inte aktuellt att finansiera den 
typen av verksamhet. Största anledningen är att det känns alltför osäkert. Bank C skiljer sig i 
detta hänseende, de har den här typen av kunder men ser gärna att de ombildas till svenska 
aktiebolag. Samtliga respondenter är överens om att det är viktigt att få gemensamma regler 
inom hela EU.  
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5.2 Personligt ansvar 
 
Ett privat aktiebolag är en egen juridisk person, och det personliga ansvaret ligger inte på 
personen bakom verksamheten (Sandström, 2007, s 100). Studien visar att det personliga 
ansvaret är betydligt större än vad teorin visar på. Banken som intressent sätter ägarna 
personligt ansvariga för det kapital som lånas till verksamheten. Samtliga respondenter har alltså 
höga krav på säkerhet från personen bakom företaget. Respondent B vill gärna att 50 procent 
av lånet säkerställs mot personlig pant eller satsat kapital från egen förmögenhet, och i vissa fall 
kräver banken att lånet tas av privatpersonen och inte bolaget. Bank A kräver någon form av 
personlig borgen vid 90 procent av alla utlåningar. Respondent C menar att 10-20 procent av 
hela lånesumman ska säkerställas i form av pant från personen eller att denne satsar summan 
själv. C menar att den allmänna uppfattningen om aktiebolag är att det inte finns speciellt stora 
ekonomiska risker för ägaren men påpekar att detta inte är hela sanningen.  
 
Anderssons (2005, s 19) teori om att aktiekapitalets syfte är att trygga för intressenterna, 
stämmer till viss del. Empirin visar att alla respondenterna är överens om att aktiekapitalet inte 
är tillräcklig säkerhet. Alla banker har krav på antingen säkerhet eller borgen vid långivning. 
Bankerna verkar på en riskfylld marknad och vill inte bära hela risken och ser inte 
aktiekapitalet som en tillräcklig säkerhet. 
 
Empiriskt material med stöd i teorin visar att en sänkning av AKK inte skulle påverka 
intressenten bank i någon större utsträckning. Detta eftersom de redan idag har höga krav på 
säkerhet i form av egen insats, personlig borgen eller pant. Kraven på säkerhet är stora och 
dagens AKK anses inte vara tillräcklig säkerhet för bankerna. Bankerna har väl fungerande 
system gällande säkerheter vid utlåning, och någon form av pant eller borgen förekommer 
nästan alltid. Om AKK sänks kommer sannolikt detta bli ännu viktigare, då de vill bibehålla en 
fortsatt låg risk. Verksamheter som inte har några värdefulla tillgångar kommer att få lämna 
personlig säkerhet för i princip varje krona som de behöver låna eftersom verksamheten i sig 
inte är värd något.  
 

5.3 Trovärdighet och förtroende 
 
Enligt Ax et al (2005, s 40) är relationen mellan företag och intressent viktig och det bekräftas 
av bankerna i studien. Respondent A säger att uppföljningen är viktig och att det handlar om 
att bygga en relation mellan bank och företag. Två av bankerna gör hembesök hos företagen 
och företagarna är ofta stolta över sin verksamhet och visar gärna upp den. Det sociala 
samspelet krävs för att förtroende ska skapas och hembesöken är en del i att bygga en god 
relation mellan parterna (Hedquist, 2002). Genom detta får banken dessutom en möjlighet att 
se hur verksamheten fungerar.  
 
Studien har visat att förtroende är centralt i alla lånesituationer vilket Ekman (2002, s 160) 
betonar. Respondent A säger att trovärdighet och seriositet är viktigt i en lånesituation. Alla 
banker är överens om att det inger förtroende om låntagaren är villig att ta en del av risken. 
Om låntagaren tror på sin affärsidé bör de vara villiga att ta en del av den ekonomiska risken 
och det ökar trovärdigheten.   
 
Ett fungerande samarbete bygger på att risktagande och förtroende balanseras och det kan 
uppnås genom att företag och bank har en öppen dialog (Schwarzkopf, 2006). Genom 
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intervjuerna har det framkommit att relationen mellan parterna ofta är god och öppen. 
Respondent A menar att företagets revisor ofta finns med vid möten för att ge sin syn på 
exempelvis en affär. Genom att kunderna uppskattar bankernas hembesök förstärks relationen. 
 
Det framgår hur bedömningar om nya affärsidéer och verksamheter delvis är styrda av central 
policy och praxis, men att ”magkänslan inte är att förringa”, då det hela tiden handlar om 
enskilda bedömningar vid specifika fall. Att samtliga respondenter har mångårig erfarenhet av 
företagsrådgivning stärker tesen om att magkänslan är en faktor att ta hänsyn till i 
beslutsprocessen. Dock är det till viss del motsägelsefullt då det framgår att de största 
kreditförlusterna kommer från företag som funnits i mindre än tre år, och att de tre första åren 
är kritiska. Frågan är alltså huruvida magkänsla är rätt verktyg till bedömning?  

5.4 Risk 
 
Bankerna försöker hitta incitament för att företagen ska undvika riskbeteende och det kan vara 
att dela på den ekonomiska risken genom borgen eller annan säkerhet (Rapp & Torstensson, 
1994, s 54). För att få en uppfattning om låntagaren tar banken hjälp av den information som 
finns tillgänglig. Alla banker gör alltid en kreditbedömning av personen bakom företaget. För 
att möjliggöra detta krävs access till privatekonomin, om de inte sköter sin privata ekonomi är 
risken stor att de inte heller kommer att sköta företagets ekonomi.  
 
Det anses viktigt att skapa ett gott samarbete för att minska risker och öka förtroende 
(Schwarzkopf, 2006). Studien visar att det till en börja är svårt att ta beslut utifrån fullständig 
information, men att ett gott samarbete mellan parterna leder till att informationen ökar med 
tiden. Detta är en risk som banken lever med, och är väl medveten om. Rådgivarens 
bedömning om huruvida ett framtida samarbete är möjligt spelar stor roll.  
 
Bankernas verksamhet gällande utlåning till nystartade företag innebär nästan alltid en risk. För 
att minska risken och till viss del eliminera magkänslans fallgropar, tas beslut om utlåning i 
samråd med en eller två andra företagsrådgivare. Dock är det till viss del paradoxalt då beslut 
angående stora summor pengar tas utifrån rådgivarnas personliga åsikter och låntagarens sätt att 
framställa sig själv och sina idéer.    
 
Något som framkom tydligt i alla intervjuer var vikten av hur låntagarens framtida 
återbetalningsförmåga ser ut. Det är en faktor som bankerna lägger tyngdpunkten på och det 
kan vara avgörande för om ett lån beviljas eller inte (Bruns, 2004, s 75). Detta är det allra 
viktigaste att ta hänsyn till idag. Alla banker pratar om faktorer som är avgörande vid utlåning 
och dessa faktorer består till stor del av de fem faktorer som Bruns identifierat. Det framgår att 
någon form av praxis eller frågeställning används för att minska risken. Exempelvis om en idé 
kan tåla finansiella påfrestningar, om den bär sig. Vidare förekommer tre ledstjärnor som 
respondent C tar hänsyn till, varav just återbetalningsförmåga anses som den viktigaste. ”Kan 
inte kunden betala spelar vare sig affärsidé eller annat någon roll”, menar C och hävdar att 
företagsledare, säkerhet och idé är viktiga men blir mindre viktiga i jämförelse.  
 
Alla banker arbetar för att minimera risken och det gör bankerna genom att ha höga krav på att 
låntagaren tar en del av risken, det kan vara genom borgen, säkerhet eller egen insats. De är en 
bekräftelse på att företagaren tror på verksamheten och det kan vara ett incitament för att 
handla även för bankens bästa (Rapp & Torstensson, 1994, s 53). Detta åskådliggör tendenser 
mot att ett privat aktiebolag som egen juridisk person inte är lika riskfritt som det vid första 
anblicken kan verka (Agell & Malmström, 2001, s 273). 
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6 EGNA REFLEKTIONER 
 
I kapitlet presenteras de egna reflektioner vi kommit fram till i vår uppsats. Kapitlet avslutas med  förslag 
på fortsatt forskning. 
 

6.1 Egna reflektioner 
 
Efter intervjuerna av tre kunniga och erfarna företagsrådgivare har vi fått en känsla av att 
problemet ofta är att få fram kapital för att starta en verksamhet i form av ett aktiebolag. 
Storleken på aktiekapital är ett hinder för en del verksamheter. En möjlighet vi ser är att AKK 
på 100 000 SEK behålls, men inte behöver betalas in direkt. Alltså att det blir möjligt att göra 
inbetalningar successivt till aktiekapitalet efter att företaget startats. Detta för att ge icke kapital- 
eller tillgångsintensiva verksamheter möjlighet att starta aktiebolag.  Givetvis krävs tydliga lagar 
för detta.  
 
Studien har visat att en sänkning av AKK kan innebära större risker för andra intressenter, som 
kund, leverantör och stat. Dessa har inte möjlighet att ta säkerheter på samma sätt som banken. 
Vi tänker oss att det kan bli svårare för företag med ett lågt aktiekapital att få exempelvis 
krediter hos leverantörer. En annan fara med en sänkning skulle kunna vara att risken för 
konkurs ökar. 
 
Under tiden har vi uppfattat att det bästa kanske vore att ha ett AKK som varierar beroende på 
vilken verksamhet som avses bedrivas. Svårigheten med detta är att det kan bli svårt att dra 
gränserna mellan snarlik verksamhet, samt vem som ska avgöra i frågan. Ett annat problem är 
att det läggs en värdering på verksamheten, alltså kan en verksamhet anses vara mer värd än en 
annan. Vidare finns det frågetecken angående företag som är diversifierade, alltså har många 
olika produkter och kanske till och med tjänster i sin verksamhet.   
 
Den allmänna uppfattningen, som även vi delade, om att de som driver aktiebolag inte har 
något personligt ansvar för företagets skulder överensstämmer inte alltid med verkligheten. För 
bolag som är i behov av att låna pengar till sin verksamhet finns höga krav på säkerheter. Alltså 
finns det ett personligt ansvar för dem som driver dessa företag, då de kan förlora privata 
tillgångar. De företagare som har egna pengar att satsa i bolaget kan ha mer ”nytta” av bristen 
på personligt ansvar för aktiebolag. De förlorar bara de pengar som de redan satsat i bolagets 
aktiekapital och 100 000 SEK har kanske inte någon betydelse för den typen av företagare. 
 
Såväl empiri som teori belyser problematiken angående ekonomisk brottslighet. Vi kan se en 
tydlig negativ konsekvens vid en sänkning av AKK, då missbruket av aktiebolagsformen kan 
öka. Vi menar att risken för så kallade ”skalbolag” kan öka. Detta ser vi inte som ett stort 
problem för banken som finansiär på grund av den säkerhet som finns. Dock kan det leda till 
konsekvenser för andra intressentgrupper.  
 
Vi har uppfattat att bankerna gör stora kreditförluster på nystartade företag, och att det är 
speciellt kritiskt de tre första åren. De flesta konkurserna beror på bristande kompetens inom 
företaget, samtidigt menar alla banker att de till viss del går på magkänsla. Vi kan ifrågasätta om 
magkänslan är tillförlitlig då statistik alltså visar att bristen på kompetens i många fall är orsaken 
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till konkurs. Vi funderar kring om detta kan förhindras genom att ha en utformad policy eller 
praxis som kan användas i lånesituationen. 
 
Tanken med hela utredningen är att få ”ett enklare aktiebolag”. Vi ser det kanske inte som att 
det förenklar det för bolag, inte på kort sikt i alla fall, då det till följd av ändringen måste ske 
ändringar av lagar och förordningar. Dessutom kommer det att bli ökade krav på säkerhet från 
låntagaren och det innebär att det personliga ansvaret kommer att öka. 
 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 
 
Under uppsatstiden har vi kommit fram till några förslag till fortsatt forskning: 
  

 Påverkan på övriga intressenter, exempelvis leverantörer 

 Hur bankernas utlåning kan förändras som idag till stor del handlar om magkänsla 

 Skulle bättre policydokument och praxis krävas om AKK sänks, då det skulle innebära 
ännu större risker vid utlåning till nya aktiebolag 
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Bilaga 
 
Viktigt vid varje intervjutillfälle är att ställa frågeställningar som baseras på ”hur, vad, 
varför” för att få uttömmande och självständiga svar, i linje med aktörssynsätt som vi baserar 
uppsatsen på.  
 
 
Till Bank 
 
Formella frågor 
Är det ok att spela in intervju 
Namn 
Titel/arbetsuppgifter 
Tidigare betydelsefulla erfarenheter 
 
 
Aktiebolag 
 

1. Hur ofta är det att personer som avser att starta nytt företag kommer till er för 
låneförfrågningar? 

- Finns det någon statistik för hur många som avser att starta privat AB? 
- Vill de låna pengar till aktiekapitalet, eller överstiger lånet ofta 100 000 SEK? 
 

 
Aktiekapital i Sverige och övriga världen 
 

2. Vad anser du om dagens krav på aktiekapital i Sverige? Är det högt/lågt? Uppfyller 
det sitt syfte? Finns det bättre alternativ för att säkra finansiärers kapital? 
 

3. Anser du det viktigt att vi inom EG använder ungefär liknande regler gällande 
företagsformer och associationsrätt? 
 

4. Har ni någon åsikt/kunskap om att företag startas i ex Storbritannien, för att bedrivas i 
Sverige? Har ni den typen av kunder? 
 

5. Anta att kravet på aktiekapital sjunker till 5000 SEK. Hur skulle ni se på att en 
långivare vill låna 100 000 SEK till sitt nya bolag? 
 

6. Vad tror ni kommer att hända om kapitalkravet sjunker?  
- Kommer era krav på exempelvis information att öka? 
- Kommer antal låneansökningar vara lika många som med dagens 

aktiekapitalkrav? 
 
Personligt ansvar  
 

7. Säg att kravet sänks till 100 SEK, skulle det krävas hårdare krav gällande personligt 
ansvar? 
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Trovärdighet och förtroende 
 

8. Vilka krav ställer ni på själva verksamheten som avses bedrivas? (På ekonomi, 
affärsidé, affärsplan) 

- Finns det några speciella affärsområden/branscher som 
favoriseras/diskrimineras? 

- Kan den sökandes personlighet spela stor roll? 
 

9. Vad kräver ni för information av eventuell låntagare? 
 
10. Anser ni att denna information är tillräcklig, eller borde det finnas mer information för 

att minimera riskerna och skapa mer trygghet. Om så är fallet, vilken typ av info 
saknas? 

 
11. Vilka möjligheter har ni som bank att få insyn i företaget efter utlåningen? (transp.) 

- Är det endast årsredovisningen som ni har tillgång till?  
 
 
Risk 
 

12. Vilka krav ställer ni på personer som avser att starta ett nytt bolag? 
- Kollas personer som ansöker om lånet upp, ex straffregister,  

betalningsanmärkningar? 
- Finns det några skillnader om de avser att starta ett AB eller enskild firma? 
- Ställs kraven individuellt utifrån långivarens egna preferenser eller finns det 

centrala regler och praxis? Hur pass styrd är man som långivare? 
- Blir den ansökandes personlighet avgörande, hur denne presenterar, etc? 

 
13. Kräver ni alltid borgen vid utlåning för att minimera riskerna? 

- Hur fungerar borgen, i vilka situationer kräver ni det? 
 

14. Ser risken olika ut om det är en eller flera aktiekapitalsinnehavare? 
 

 
Om utredningen 
 

15. Vad anser ni ligga bakom utredningen, varför vill man sänka aktiekapitalkravet? 
 

16. Vad skulle det innebära om man såg ur ett företagsekonomiskt samhällsperspektiv? 
- Exempelvis om antalet nya AB skulle öka, om antalet konkurser av AB skulle 

öka? 
 

17. Skulle det innebära en stor förändring för ert arbete?  
 

 
 


	2.7.1 Validitet
	2.7.2 Reliabilitet
	3.1.1 Aktiekapital i Sverige
	3.1.2 Aktiekapital i EU och övriga världen
	3.1.3 Personligt ansvar
	3.2.1 Trovärdighet och förtroende
	3.2.2 Risk
	4.2.1 Respondent A
	4.2.2 Respondent B
	4.2.3 Respondent C

