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Sammanfattning
Syftet med denna uppsats har varit att se över konsekvenserna av det nya förslaget som lagts 
fram gällande en sänkning av minimikapitalet. Kravet på minimikapital gäller för Sveriges 
mest förekommande associationsform, nämligen aktiebolag. Kännetecknet för den här 
associationsformen är dels att aktieägarna är fri från personligt betalningsansvar och dels att 
det finns ett krav på ett lägsta startkapital, för privata aktiebolag ligger det för närvarande på 
100 000 kr. Regeringen har nu kommit med ett förslag på att minska aktiekapitalet i privata 
aktiebolag i syfte att underlätta för nybildandet av småföretagandet. Därför har uppsatsens 
vikt legat på privata aktiebolag. Förslaget lades fram efter att trenden inom EU har varit att 
minimikapitalet har försvunnit i allt större utsträckning. Alternativen som finns är att sänka 
det till 50 000 kr, 20 000 kr eller att ta bort det helt. Det finns även ett alternativ som kan 
kombineras med dessa belopp, nämligen successiv inbetalning. Det har tagits fram både för-
och nackdelar med dessa alternativa förslag. Dels kan en sådan förändring innebära en ökad 
tillgänglighet av associationsformen aktiebolag, dels kan förslaget bli på bekostnad av den 
viktiga principen om fritt betalningsansvar samt äventyra skyddet för borgenärerna. 
Huvudtanken är i alla fall att minimikapitalet skall finnas kvar och inte försvinna helt, vilket 
också ligger till förslag. Detta aktiekapital fungerar som ett borgenärsskydd och är ett skydd 
som historiskt sett alltid har funnits att tillgå vid associationsformen. Därför har syftet med 
denna uppsats varit att se över konsekvenserna av det nya förslaget på minimikapitalet. 
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1 Inledning
Inom den vanligaste associationsformen aktiebolag finns ett par grundläggande principer, dels 
principen om det fria betalningsansvaret som innebär att aktieägarna inte har något personligt 
ansvar för bolagets skulder, och dels reglerna om kapitalskyddet, vilka finns till för att skydda 
borgenärerna i och med det fria betalningsansvaret. Dessa grundläggande principer som finns 
reglerade i ABL är från både borgenärernas och från aktieägarnas sida väldigt betydelsefulla. 
Därför är det väldigt viktigt att bestämmelserna om kapitalskyddet och det fria 
betalningsansvaret fungerar väl och uppfyller sin funktion. I syfte med att förenkla 
aktiebolagslagen, för att underlätta för små företag att driva sin verksamhet och för nya 
aktiebolag att etablera sig, har regeringen lagt fram ett förslag. Detta förslag skall i huvudsak 
inrikta sig på huruvida kravet på aktiekapitalet storlek bör ändras. Regeringens förslag om att 
minska eller rentav ta bort aktiekapitalet helt skulle kunna äventyra dessa viktiga funktioner 
som är karaktäristiska för aktiebolagsformen. Vad skulle exempelvis hända med skyddet för 
borgenärerna vid aktiekapitalminskning? Vad blir konsekvenserna av att ta bort kravet på 
lägsta kapital helt? Vem blir ansvarig när aktieägarna är fri från betalningsansvar och 
borgenärerna tappar ett kapitalskydd? Kommer den personliga betalningsfriheten att 
inskränkas?

2 Syfte
Utgångspunkten i denna uppsats är det förslag som lagts fram gällande sänkningen av 
minimikapitalet inom aktiebolagsrätten. Syftet med denna uppsats kan sägas bestå av tre 
delar. Huvudsyftet är att en utredning skall göras över hur kravet på ett lägsta kapitalkrav
används idag och vilken betydelse det har för aktiekapitalet och dess borgenärer. Ett 
underliggande syfte är även att en utredning skall göras över innehållet av det nya förslaget 
och vilken innebörd det har. Slutligen är syftet att utreda huruvida en sänkning av 
aktiekapitalet bör göras och i så fall till vilken grad av de olika alternativen som förslaget 
anger. 

3 Metod
Metoden som är använd i denna uppsats är en traditionell juridisk metod där fokus har legat 
på vad ett sänkt minimiaktiekapital kan innebära. Arbetet är en litteraturstudie där traditionell 
rättskällelära, såsom lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin har använts. Till en början 
gjordes en informationssökning för att bli försäkrad om att material fanns att tillgå, vilket det 
visade sig att det gjorde. Materialet som har använts är hämtat från Luleå Tekniska 
Universitets sökverktyg Lucia samt juridiska databasen Karnov. Vidare har även internet 
använts i viss mån. Sökorden som har använts är bland annat borgenärsskydd, 
minoritetsskydd, aktiekapital, kapitalskydd etcetera. I övrigt har jag arbetat systematiskt för 
att få uppsatsen välstrukturerad.
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4 Avgränsning
Det förslag som har lagts fram om en sänkning av aktiekapital gäller inom privata aktiebolag 
och därför har inte någon vikt lagts vid aktiebolagsformen publika aktiebolag. Den 
avgränsning som är gjord i denna uppsats är att tyngdpunkten har legat på att utreda begreppet 
och funktionen av aktiekapital med inriktning mot det lägsta aktiekapitalkravet. Eftersom 
detta ingår i de befintliga borgenärsskyddsreglerna har även en övergripande bild gjorts mot 
detta. För att få en överblick över hela situationen har en kort redogörelse gjorts över 
associationsformen aktiebolag. I och med att uppsatsens grund ligger i ett förslag som inte är 
fastställt ännu har även en skildring gjorts över hur det ser ut i övriga EU när det gäller 
likställande kapitalkrav i liknande bolagsformer som kan liknas vid svenska privata 
aktiebolag.
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5 Aktiebolag

5.1 Allmänt om aktiebolag
Aktiebolag räknas till en av affärsrättens grundkomponenter där även kontrakt och 
beskattning ingår.1 I det fall en näringsidkare vill bedriva ett bolag utan personligt ansvar är 
aktiebolag i princip den bolagsform som näringsidkaren blir hänvisad till att köpa eller bilda. 
Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) (ABL) är den associationsrättsliga reglering som blir 
aktuell i såväl stora som små aktiebolag, med en eller flera ägare.2 Av de juridiska 
företagsformerna räknas aktiebolag till en av de vanligaste. Denna bolagsform är särskilt 
vanlig i stora företag med många ägare och det var vad aktiebolagsreglerna ursprungligen var 
avsedda till. Med den här bolagsformen är det möjligt för både stora och små 
penningplacerare att satsa pengar i det aktuella företaget utan att själv bli personligt ansvarig 
för de eventuella skulder som företaget har.3 Vad aktieägarna riskerar att förlora är det satsade 
aktiekapitalet samt vinster som ej tagits ut i händelse att aktiebolaget går i konkurs. Eftersom 
ägarna inte är personligt ansvariga för aktiebolagets skulder riktar sig de detaljerade reglerna i 
ABL främst till att skydda borgenärerna. De riktar sig även till de mindre aktieägarna i bolag 
med stor spridning av ägandet när dessa i egentlig mening inte har något inflytande över 
bolagsledningen.4 Genom aktiebolagslagen kan dock både aktieägarna och bolagstillgångarna 
bindas samman.5 Innebörden av att bolagets delägare inte är personligt betalningsansvariga 
för bolagets förpliktelser blir att borgenärerna måste se till att hålla sig till bolagets 
förmögenheter för att de skall kunna få ut sina fordringar. Detta gäller förutom den eventuella 
säkerheten genom pant eller borgen.6 Andra fördelar med den här bolagsformen förutom 
frihet från betalningsansvar är att i vissa fall kan aktiebolagsformen ha vissa skattefördelar 
jämfört med exempelvis en enskild firma. I andra fall kan det till och med vara så att 
kontakten med intressenterna underlättas. Detta kan förekomma när vissa företag kräver att 
exempelvis leverantörer skall drivas genom aktiebolag. Även för att få extern finansiering kan 
det vara en fördel att bedriva ett aktiebolag då det kan anses ha en effekt som ger bolaget ett 
gott anseende.7

Efter EG-harmoniseringen började aktiebolag delas in i två olika former, nämligen publika 
aktiebolag och privata aktiebolag. De publika aktiebolagen är de bolag som är börsnoterade, 
vilket innebär att de kan vända sig till allmänheten som kan bidra med kapital vid dess handel 
av aktier. När det gäller de privata bolagen skall det däremot inte förekomma någon handel på 
börsen.8 Vid bolagets bildande är det stiftarna som avgör om det skall vara publikt eller

                                                            
1 Sandström s 13
2 Dir 2007:132 s 2
3 Andersson J-O et al s 90 ff
4 Ibid s 86
5 Sandström s 13
6 SOU 2008:49 s 49
7 Ibid s 89
8 Kjellström A, Mörnlid R, Nordensvärd L s 158 f
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privat.9 I Sverige är det mest vanligt med privata aktiebolag och de uppgår till närmare två 
tredjedelar av de cirka 325 000 aktiebolag som bedrivs i Sverige.10

5.2 Finansiering av Aktiebolag
För att driva ett aktiebolag måste bolaget finansieras på något sätt. När det gäller aktiebolag 
kan det vara antingen av eget kapital eller av främmande kapital. Vad som utgör eget kapital 
kan vara aktiekapital, vinst som är återinvesterad eller tillskott från ägarna. Främmande 
kapital utgörs av lån och krediter. Ett aktiebolag kan finansieras i en blandad form, det vill 
säga dels av exempelvis egna medel och dels av banklån och så vidare. I regel innebär det att 
företag som finansieras till en större andel eget kapital har desto större 
överlevnadsmöjligheter. Under de senaste åren har banklån varit det vanligaste 
finansieringsmedlet hos företagare inom branschgruppen ”Transport och kommunikation”
medan finansiering med egna medel har varit mest frekvent inom ”Finansiell verksamhet” och 
andra företagstjänster.11

Vid finansiering genom banklån, vilken är en av de vanligaste finansieringsformerna, gör 
bankerna ofta en helhetsbedömning av ägarna och aktiebolaget. Särskilt bedömer bankerna 
det centralt om ägarna satsar eget kapital i företaget istället för att företagaren skall bli 
personligt betalningsskyldig. Andra faktorer som har betydelse är bland annat affärsidén, 
budget, kassaflöde, likviditet, återbetalningsförmåga samt om de har några eventuella 
säkerheter att erbjuda. I det fall en mindre del eget kapital satsas i bolaget kan det leda till att 
den enskilde i bolaget blir tvungen att lämna borgen eller andra säkerheter.12

5.2.1 Eget kapital
Det egna kapitalet är uppdelat i bundet respektive fritt eget kapital, vilket innebär att det fria 
egna kapitalet kan delas ut till ägarna medan det bundna inte kan delas ut.13 Den här 
indelningen har särskild betydelse för de regler som är gällande för kapitalskyddet. Regler av 
detta slag skall, enligt andra bolagsrättsliga direktivet 15.1, regleras i den nationella 
lagstiftningen. Enligt Riksskatteverket skall allt kapital som tillförs bolaget vid bildandet eller 
vid en senare ökning av aktiekapitalet utgöra bundet eget kapital. Det bundna kapitalet 
innebär att kapitalet varken får delas ut till aktieägarna eller till andra. Aktiekapitalet är en 
sådan post som hör till bundet kapital och har blivit uppställt till det skydd borgenärerna har i 
aktiebolaget. Förutom aktiekapitalet ingår även överkursfond, uppskrivningsfond och 
reservfond under bundet eget kapital enligt 5 kap 14 § årsredovisningslagen (1955:1554). 
Enligt samma paragraf går det att utläsa att till fritt eget kapital hör fria fonder, balanserad 
vinst alternativt förlust samt den vinst eller förlust för det gällande räkenskapsåret.14

                                                            
9 SOU 2008:49 s 49
10 Dir 2007:132 s 2
11 SOU 2008:49 s 45 f
12 Ibid s 46 f
13 Thomasson, 333 f
14 Prop 2004/05:85 s 217 f
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5.3 Betalningsansvaret
Så som det framgått tidigare har inte aktieägarna i ett aktiebolag något betalningsansvar. 
Denna princip finns reglerat i 1 kap 1 § 1 st ABL men enligt 1 kap 1 § 2 st går det att läsa att 
denna princip innehåller undantag. Detta innebär således att det finns fall där aktieägarna 
omfattas av ett betalningsansvar, vilka är reglerade i ABL. Exempelvis regleras det i 25 kap 
18 § ABL styrelseledamotens betalningsansvar, i det fall åtgärder inte vidtas i enlighet med 
lagen vid kapitalbrist i bolaget. Vidare kan även aktieägarna bli personligt betalningsansvarig, 
solidariskt med de som omfattas av 25 kap 18 § ABL. Detta gäller om aktieägarna med 
vetskapen om bolagets skyldighet att gå i likvidation ändå är med och beslutar att fortsätta 
verksamheten enligt 25 kap 19 § ABL. Det bör poängteras att betalningsansvar vid 
kapitalbrist enligt 25 kap 18 § ABL är den bestämmelse som kan räknas som ett direkt 
undantag från aktieägarnas betalningsansvar. Reglerna om skadeståndsansvar enligt 29 kap 
ABL går dock även de att nämna i detta sammanhang, och här handlar det om skador en 
aktieägare orsakat på grund av de klassiska skadeståndsrekvisiten uppsåt eller oaktsamhet. En 
omdiskuterad fråga har dock varit i vilken mån övriga bestämmelser är motiverade som 
undantag. Enligt praxis, främst NJA 1947 s 647, har aktieägare ålagts ett generellt ansvar för 
bolagets förpliktelser i situationer där ett resultat av principen om aktieägarnas ansvarsfrihet 
har ansetts vara icke godtagbart. Diskussioner har förts huruvida ett sådant så kallat 
ansvarsgenombrott borde lagfästas, dock har Aktiebolagskommittén kommit fram till att 
behovet var större vid utformningen av Betalningsansvarhetskommiténs förslag från 1980-
talet än vad det är idag.15

För att säkerställa att bolagets borgenärer inte blir drabbade av att aktieägarna inte har något 
personligt betalningsansvar innehåller ABL regler som syftar till att skydda borgenärerna. Ett 
särskilt krav som är av betydelse är bolagets aktiekapitalkrav, mer om detta nedan. Dock har 
det visat sig att borgenärerna inte får det tillfredsställande skydd som var tanken och att det 
därför, i vissa situationer, borde finnas ett undantag från principen om aktieägarnas frihet från 
betalningsansvar såsom enligt ovan nämnda rättspraxis. Med anledning av att frihet från 
betalningsansvar inte alltid leder till det bästa resultatet anses det vara positivt med 
möjligheten att frångå den frihet aktieägarna har avseende betalningsansvaret. I propositionen 
till ABL beskrivs det att ansvarsfrihet utan så kallade ansvarsgenombrott kan leda till 
”stötande konsekvenser”. Dock bör inskränkningar i betalningsfriheten vidtas med en 
försiktighet i och med att det trots allt kan ses som en grundpelare inom aktiebolagsrätten, 
vilken i sin tur kan vara den stora anledningen till att aktiebolag är den ledande 
bolagsformen.16

5.3.1 Ansvarsgenombrott
Som det nämndes ovan i 5.1 har rättspraxis, framförallt NJA 1947 s 647, gått från
huvudregeln om frihet från personligt betalningsansvar på grund av att resultatet i annat fall 
hade blivit orimligt.17 Det aktuella rättsfallet handlade om kraftverksägare som bildat ett 
intressentbolag för att utnyttja vissa regleringsmöjligheter som var förenade med innehavet av 

                                                            
15 Prop 2004/05:85 s 206
16 Ibid s 207
17 SOU 2008:49 s  55



9

en dammbyggnad mellan två sjöar. Samtliga aktier i intressentbolaget ägdes av staden och 
medparterna. Genom åtgärder för dammens skötsel och underhåll uppkom skador.
Omständigheten att staden och medparter bildat ett särskilt bolag för förvärvet av dammen 
utgör inte en anledning till att de skall befrias från ansvar för de skador som orsakats på 
dammen. Därför blev domen att rättvist förplikta staden och medparter att betala skadestånds 
och rättegångskostnaderna. 18

I doktrin är ansvarsgenombrott omdiskuterat. En kritisk fråga som författarna försökt att 
besvara är vilka förutsättningar som gäller för att aktieägare blir ansvariga för bolagets 
skulder.19 Någon klar definition till det som benämns ansvarsgenombrott finns varken i 
doktrin eller i praxis. Dock tyder det på att ansvarsgenombrott kan göras gällande när 
osjälvständighetsrekvistitet uppfylls. Det betyder att ett begränsat antal delägare driver en 
verksamhet som är osjälvständig i förhållande till den egna verksamheten. Delägarna skall då 
ha använt bolagsformen i syfte att minimera sin ersättningsskyldighet, det vill säga 
otillbörighetsrekvisitet, samt att bolaget skall ha blivit utrustat med ett kapitalunderlag som är 
uppenbart otillräckligt, underkapitalrekvisitet, på ett stötande sätt.20 Övriga rekvisit som 
kommit fram genom praxis och litteratur är rekvisitet om borgenärs goda tro som direkt följer 
av NJA 1992 s 375 och är en förutsättning för att ansvarsgenombrott skall föreligga. Vidare 
går det att nämna rekvisitet om delägares inflytande, vilket kräver att en delägare skall ha haft 
ett bestämmande inflytande över bolagets verksamhet. 21

Det har vid ett tidigare sammanhang diskuterats huruvida ett generellt undantag från den 
grundläggande principen skall införas i lagstiftningen. Lagrådet anförde dock vid det tillfället 
att ett undantag från principen om att delägare inte har något personligt ansvar i aktiebolag, 
vilket även gäller ekonomiska föreningar, skulle innebära ett undantag från vad som anses 
vara grunden för dessa bolagsformer. För övrigt anses det personliga betalningsansvaret även 
vara avgörande för aktiebolagets funktion inom näringslivet. Ett sådant undantag skulle ur en 
rättssäkerhetssynpunkt kunna innebära risker eftersom det satsade kapitalet i efterhand på 
otillräckligt preciserade grunder skulle kunna genombrytas. Med bland annat motiveringen att 
användbarheten och attraktiviteten i denna bolagsform inte skall äventyras läggs inte heller 
någon generell regel om ansvarsgenombrott fram. En viktig förutsättning för näringslivets 
utvecklingsmöjligheter ansågs vara möjligheten att kunna tillskjuta kapital till ett bolag och då 
även företagsinitiativ av mer riskfylld karaktär utan att riskera mer än det tillskjutna 
kapitalet.22

5.4 Borgenärsskyddet
Med tanke på att delägarna i ett aktiebolag inte har något personligt betalningsansvar blir 
kapitalskyddet direkt en återspegling av detta. I detta sammanhang talas det om hur viktigt det 
är att en bolagsförmögenhet skapas vid bildandet av bolaget, och att den även kan bibehållas 
under tiden bolaget är verksamt. Förutom att reglerna om kapitalskyddet är till för att skydda 

                                                            
18 NJA 1947 s 647
19 Andersson J s 204
20 SOU 2008:49 s  55
21 Andersson J s 222 ff
22 SOU 2008:49 s  55 f
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bolagsförmögenheten för borgenärernas räkning, har det sagts att de ytterst är till fördel för 
aktieägarna i och med att kapitalanskaffning i bolaget underlättas med reglerna. De 
borgenärer som kan bli aktuella i ett sådant här sammanhang är främst bolagets leverantörer, 
banker och andra institutionella kreditgivare samt staten med dess skatteanspråk och 
eventuella krav på lönegaranti. Förutom dessa räknas även arbetstagare som ett aktiebolags 
borgenärer, vilka har ett intresse av att bolaget har täckning för deras lönefordringar.
Förpliktelser för bolaget kan uppstå på annat sätt än genom avtal nämligen genom exempelvis 
ett utomobligatoriskt skadestånd. Utöver bestämmelserna som finns i ABL om borgenärernas 
intressen går det att hitta liknande bestämmelser inom andra rättsområden också. Det är då 
fråga om exempelvis sakrättsliga regler om äganderättsförbehåll eller bestämmelser om 
återvinning samt förmånsrätt inom obeståndsrätten, vilka samtliga syftar till att skydda tredje 
man. Förutom dessa civilrättsliga regler går det även att finna liknande inom straffrätten, 
exempelvis reglerna i 11 kap BrB om brott mot borgenärer.23

5.4.1 Värdeöverföring
Som det nämndes ovan i avsnitt 5.3 är reglerna om kapitalskyddet främst till för att skydda 
borgenärerna. Det vill säga skyddet skall finnas till för tredjeman så som leverantörer och 
banker när aktieägarna inte är personligt ansvariga. Det är främst i detta sammanhang det talas 
om aktiekapitalet, vilket kommer behandlas nedan.24 Det syfte som aktiebolag har är 
vinstsyftet, men trots det så får aktieägarna inte full frihet till att disponera över den 
förmögenhet aktiebolaget har. Aktieägarnas intresse till avkastning måste vägas mot andra 
intressen, det vill säga borgenärerna som till stor del har ett intresse i att aktiebolaget är i 
besittning av en förmögenhet som är av en viss storlek samt att de uttag som görs sker i 
ordnade former. Borgenärsintresset som i princip innebär att aktiebolaget skall inneha en 
förmögenhet som motsvarar dess skulder och gärna där utöver, tillgodoses i ABL genom de 
kapitalskyddsregler som finns. Dessa kapitalskyddsregler är i sin tur uppbyggda på 
aktiekapitalet.25 Aktiekapitalets reglering har till syfte att trygga intresset från borgenärerna i 
och med att de inte kan göra personligt betalningsansvar mot ägarna gällande.26

En viktig del av kapitalskyddet är bestämmelserna om värdeöverföring i kap 17-20 ABL.27 En 
värdeöverföring innebär att tillgångar förs över från ett bolag till aktieägare som leder till att 
bolagets förmögenhet minskar, exempelvis vinstutdelning och annan icke affärsmässig 
affärshändelse.28 Den huvudsakliga bestämmelsen med utgångspunkt i borgenärsskyddet är 
17 kap 3 § ABL, vilken med dess tre stycken kan delas in i två betydande delar. 17 kap 3 § 1
st ABL uttrycker det bundna egna kapitalets princip och 17 kap 3 § 2 st ABL uttrycker 
försiktighetsprincipen. De båda principerna benämns i det tredje och sista stycket i 17:3 i ett 
sammanhang. Angående den första principen om det bundna egna kapitalet går det att läsa ur 
17 kap 3 § 1 st 1 meningen att en värdeöverföring inte får ske om det inte finns täckning för 
det bundna egna kapitalet efter att överföringen har gjorts. Med begreppet bundet eget kapital 

                                                            
23 Ibid s 49 f
24 Kjellström s 159
25 Andersson J s 9
26 Dir 2007:132 s 3
27 SOU 2008:49 s 51
28 Andersson J-O et al s 89
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avses aktiekapital, reservfond och uppskrivningsfond. För att pröva huruvida bolaget kommer 
att klara av att göra en värdeöverföring utan att uppvisa ett negativt resultat av det bundna 
egna kapitalet görs en så kallad laglighetsprövning.29 Det är den senast fastställda 
balansräkningen som skall ligga till grund vid beräkningen huruvida full täckning finns för 
bolaget att göra en värdeöverföring.30 Detta innebär att även aktiekapitalet skall vara bestämt 
vid denna tidpunkt utifrån den senaste balansräkningen. I det fall en värdeöverföring skall 
bestämmas vid samma stämma som balansräkningen bestäms skall en fastställelse först göras 
över balansräkningen och därefter skall ett övervägande göras, huruvida full täckning finns 
vid en värdeöverföring.31

Försiktighetsprincipen i 17 kap 3 § 2 st ABL bygger på en likalydande regel i äldre 
Aktiebolagslagen (SFS 1975:1385), ÄABL. Där reglerades det att om bolagets 
konsolideringsbehov, likviditet eller ställning i övrigt stod i strid med god affärssed så fick 
inte vinstutdelning ske med ett belopp som medför att det inte finns full täckning för det 
bundna egna kapitalet. Syftet med denna försiktighetsprincip är densamma nu som då att den 
skall fungera som ett komplement till principen om det bundna egna kapitalet och torde därför 
även fungera som ett borgenärsskydd. Vissa aktiebolag kan dra nytta av minimumreglerna, 
främst bolag med stor omsättning som bara har ett litet aktiekapital samt bolag som har en 
betydligt större del skulder än aktiekapital. I sådana fall kan det tyckas att fordringsägarna inte 
behöver något speciellt skydd genom aktiekapitalet såsom den så kallade bufferten mot 
insufficiens och insolvens. Däremot tillämpas försiktighetsregeln som det skydd som inte 
principen om bundet eget kapital kan uträtta. Det går kort att säga att försiktighetsprincipen är 
till för att hindra aktiebolag till att besluta och verkställa värdeöverföringar som är av ett 
större belopp än bolagets ekonomiska ställning, vilken skall vara betryggande för 
bolagsborgenärerna även efter att överföringen gjorts. Innebörden av detta är att en
värdeöverföring enbart får göras såtillvida den är försvarlig. Beloppet för värdeöverföringen 
kan alltid vara mindre än vad som anges enligt 17 kap 3 § 1 st ABL men aldrig större. 32

Storleken av det bundna egna kapitalet i relation till storleken på verksamheten är vad som ses 
över vid prövningen av hur mycket kapital som måste behållas i bolaget. Behovet av ett större 
eget kapital för att få en marginal kan vara större i mer omfattande verksamheter. Storleken på 
den andel av bolagets tillgångar som finansieras med eget kapital kan också vara av betydelse 
vid den här typen av prövning. Om ett beslut om utdelning fattas och beloppet inkräktar på det 
bundna egna kapitalet eller strider mot försiktighetsregeln, är det oavsett form en nullitet. Det 
är något som gäller utan hänsyn till om bolaget vid beslutstillfället saknar fordringsägare eller 
ej.33

I den gamla aktiebolagslagen gällde borgenärsskyddsreglerna enbart vid vinstutdelning till 
aktieägarna, dock ansågs de enligt praxis NJA 1997 s. 418 även vara analogt tillämpliga vid 
utbetalningar till andra personer också, främst till aktieägarna närstående, fysiska eller 

                                                            
29 Andersson J s 65
30 17 kap 3 § 1 st 2 meningen ABL
31 Ibid s 67 f
32 Andersson J s 73 f
33 SOU 2008:49 s 52
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juridiska personer. Däremot vid värdeöverföring till tredje man ansågs de inte vara generellt 
tillämpliga. Idag gäller borgenärsskyddsreglerna vid varje värdeöverföring även när en 
värdeöverföring till någon annan än aktieägare sker. Detta har sin grund i att det anses 
likgiltigt från borgenärernas sida till vem en utbetalning sker.34

Tyngdpunkten i borgenärsskyddet ligger på beloppsspärren, det vill säga de olika spärreglerna 
som anknyter till det egna kapitalets storlek. Fördelen med dessa regler är att tillämpningen av 
dem är förhållandevis enkel, vilket i sin tur ger större förutsebarhet, däremot tar de inte 
hänsyn till de särskilda konsolideringsbehov som kan föreligga hos vissa bolag. I jämförelse 
med beloppsspärren har försiktighetsregeln tonvikten på regler där andra slags förhållanden 
vägs in och har en slags underordnad roll. Det är viktigt att både beloppsspärren och 
försiktighetsregeln finns att tillgå eftersom det finns behov av dem båda. För det 
aktiebolagsrättsliga regelverket är det av grundläggande betydelse att tillgångar motsvarande 
bundet eget kapital finns kvar i bolaget och därför bör det även efter överföringen finnas 
täckning för bolagets bundna egna kapital. Vid prövningen av värdeöverföring är det för 
borgenärerna särskilt angeläget att även omständigheter som inte har uttryckts i 
balansräkningen beaktas och det är här försiktighetsspärren får en särskild betydelse. Enklast 
för den som skall ta ställning till huruvida det finns utrymme för värdeöverföringar vore att 
fastställa den nedre gränsen för att sedan kunna göra de justeringar som skulle kunna bli 
nödvändiga vid en tillämpning av försiktighetsregeln.35

5.4.2 Kapitalbrist
Bland de kapitalskyddsregler som finns i ABL finns även bestämmelser om att aktieägarna 
har en skyldighet att agera vid tecken på kapitalbrist i bolaget, vilket regleras i 25 kap 13-20 
§§ ABL. Detta innebär att aktieägarna måste vidta åtgärder som stärker bolagets ställning,
alternativt inleda en ordnad avveckling av det aktuella bolaget när marginalen mellan 
tillgångar och skulder har sjunkit till en viss lägsta gräns. Att sätta en gräns över hur långt det 
får gå i verksamheten innan den, i intresse från borgenärerna, måste avbrytas för likvidation 
har ansetts vara rimligt. Detta med anledning av att bestämmelserna i 1 kap 4 - 6 §§ ABL om 
minimumaktiekapitalet annars skulle bli mer eller mindre meningslösa om bolagen fritt skulle 
få låta aktiekapitalets täckning sjunka hur lågt som helst. Här kan tilläggas att till skillnad från 
tvångslikvidation inom obeståndsrätten där bestämmelserna tar sikte på oförmågan att betala 
för förfallna skulder, insolvens, riktas dessa bestämmelser in sig mot insufficiens, vilket 
innebär att skulderna överstiger tillgångarna. Styrelsen skall agera när det kan antas att 
bolagets eget kapital, beräknat i enlighet med 25 kap 14 § ABL, har sjunkit till hälften av det 
aktiekapital som registrerats, alternativt att det har visat sig att bolaget inte har tillgångar som 
täcker full betalning av utmätningsfordringen enligt 4 kap UB. Till detta skall ligga en skälig 
grund av misstanke enligt 25 kap 13 § ABL. Efter att åtgärder har vidtagits kan det hända att 
det blir behov av en andra kontrollstämma enligt 25 kap 16 § ABL. Har inte bolaget något
eget kapital som motsvarar minst det registrerade aktiekapitalet leder detta till att bolaget blir 
likvidationspliktigt.36

                                                            
34 Prop 2004/05:85 s 376
35 Prop 2004/05:85 s 376 f
36 SOU 2008:49 s 52 f
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Om företrädare till bolagets styrelse har försummat sina skyldigheter som finns föreskrivna i 
25 kap 13,15,17 §§ ABL kan ett personligt betalningsansvar aktualiseras enligt 25 kap 18 § 
ABL. I förhållande till det skadeståndsansvar som styrelsen har enligt 29 kap ABL är 
betalningsansvaret av strängare art därför att enligt 25 kap 18 § ABL behöver försummelsen 
inte ha orsakat någon skada för att ansvar skall föreligga. Anledningen är att dess syfte är att 
styrelsen skall tvingas bevaka det egna kapitalet i bolaget samt verkligen ingripa när 
kapitalbristen har intagit ett kritiskt läge. Personligt ansvarig kan en aktieägare också bli, i 
enlighet med 25 kap 19 § ABL, om denne med vetskapen om att bolaget skall gå i likvidation 
är med och beslutar om att bolaget skall fortsätta verksamheten. Vidare kan det tilläggas att 
det finns en bestämmelse i 8 kap 12 § ABL som ger både verkställande direktör och 
styrelseledamöterna personligt ansvar för de förpliktelser som uppkommer för bolaget när de, 
trots skyldigheten att lämna in årsredovisning och revisionsberättelse har försummat detta.37

Vad gäller de särskilda skadeståndsreglerna som finns i 29 kap ABL och som avses gälla för 
bolagets olika företrädare har ansetts vara av väsentlig betydelse. Detta för att det är av vikt
att verksamma incitament finns tillgängliga för företagsledningen att fullgöra skyldigheterna 
för ett fungerande näringsliv. Uppsåt och oaktsamhet, det adekvata orsakssambandet mellan 
handling alternativt underlåtenhet och den aktuella skadan bedöms i enlighet med de allmänna 
skadeståndsrättsliga principerna.38

                                                            
37 Ibid s 53 f
38 SOU 2008:49 s 53
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6 Aktiekapital
Enligt 1 kap 4 § ABL skall ett aktiebolag ha ett aktiekapital, detta är även vad som utgör den 
största delen av kapitalskyddet. Vad som egentligen utgör själva aktiekapitalet är enligt SOU 
”summan av kvotvärdena för de aktier som givits ut vid bolagets bildande med tillägg för vad 
som efter bolagets bildande registrerats som ökning av aktiekapitalet och med avdrag för vad 
som registrerats som minskning av aktiekapitalet”. Det belopp som bestäms vid bolagets 
bildande är det belopp som tillskjuts vid bolagsbildningen som lägst. Vid ett senare tillfälle 
kan detta kapital antingen ökas eller minskas, mer om detta nedan. Enligt 3 kap 1 § 4 st ABL 
skall storleken av aktiekapitalet framgå av bolagsordningen. Bestämmelserna om bildandet av 
aktiebolag i 2 kap ABL avser att garantera att de som har tecknat aktier i ett bolag innan dess 
registrering tillskjuter belopp i bolaget som åtminstone motsvarar aktiekapitalet. Antingen
skall det ske genom kontanta medel eller i någon annan form än pengar, det vill säga en så 
kallad apportegendom.39

De kontanta medlen som tillförts i bolaget skall sättas in i bolaget innan registrering. Innan 
dessa pengar får lyftas måste hela det belopp som skall betalas i pengar sättas in på kontot. 
Har bolaget tillskjutits någon apportegendom skall denna lägst ha värdet som den åsatts enligt 
intyg av revisor samt kunna vara till nytta för bolaget. Det krävs att full och godtagbar 
betalning för samtliga tecknade aktier har lämnats för att ett bolag skall få registreras enligt 2 
kap 23 § ABL. Detta beror på att det är först när aktiekapitalet har blivit inbetalt som 
borgenärerna får kompensation för det bortfall som inträffar när bolaget registreras, av det 
personliga ansvaret. 40

6.1 Tidigare resonemang kring aktiekapital
Redan i den första svenska aktiebolagslagen, förordningen om lag angående aktiebolag från 
1848, fanns ett aktiekapitalkrav. Däremot fanns det inget krav på aktiekapitalets storlek. Men 
redan då koncessionssystemet övergick till det nuvarande normativsystemet med 1895 års 
aktiebolag föreslogs det att ett aktiebolag skulle ha ett minimikapital, vid den tidpunkten låg 
det på 5 000 kr. Vid förra sekelskiftet kom det önskemål om att lagen skulle förändras i syfte 
att dels ge ett bättre skydd för allmänheten mot osunda företag, och dels ge aktieägarna en 
större trygghet i fall där styrelsen missbrukade sin ställning samt att ge minoriteten i 
aktiebolag ett skydd mot eventuella förtryck från majoritetens sida. I 1910 års aktiebolagslag
bibehölls därför kapitalkravet på 5 000 kr. Under 1940-talet lämnades ett förslag på höjning 
av aktiekapitalet vid 1944 års aktiebolagslag efter att lagberedningen noterat att exempelvis 
Tysklands krav på aktiekapital var betydligt högre än i Sverige. I Sverige låg förslaget bara på 
en höjning som motsvarade det aktuella penningvärdet som blev till 10 000 kr och 
anledningen till att det var högre i Tyskland var att de hade en kompletterande bolagsform, 
vilken förövrigt inte ansågs vara nödvändig att ta in i Sverige. Efter överväganden slutade 
beloppet på 5 000 kr. På 1970-talet kom ännu ett nytt övervägande om höjning av 
aktiekapitalet, det var nu fråga om 20 000 kr, men den här gången blev förslaget på minsta 
kapital hårt kritiserat. Det framkom i remissförfarandet att många ansåg att det minsta
kapitalet skulle ha en betydligt högre gräns med hänsyn till det allmänna, de anställda och 

                                                            
39 Ibid s 50 f
40 Ibid s 51



15

övriga borgenärer. Utifrån dessa önskemål bestämdes att minsta kapitalgränsen skulle uppgå 
till 50 000 kr. Motiveringen var att en betydande kapitalinsats ansågs nödvändig för att de 
som skall svara för bolaget skall kunna uppfylla de förpliktelser som de har mot det allmänna, 
anställda och borgenärer i övrigt. Är man som aktiebolagsägare inte beredd att göra en sådan 
kapitalinsats bör man leta sig till någon annan associationsform. Syftet med denna ökning var 
med andra ord att garantierna för att täcka fordringsägarnas behov skulle förbättras, samt att
sålla bort oseriösa företagare. 41

I samband med att aktiebolagen blev uppdelade i privata och publika aktiebolag år 1995
höjdes kapitalkravet ytterligare en gång till den nuvarande gränsen på 100 000 kr i privata 
bolag. I samband med detta konstaterade regeringen att bestämmelserna i EG:s andra 
bolagsdirektiv om minimikapital inte var tillämpliga på utländska motsvarigheter till de 
svenska privata aktiebolagen. Vidare skulle även bestämmelserna om lägsta tillåtna 
aktiekapital behöva omarbetas och en höjning skulle innebära att skyddet för borgenärerna 
skulle förstärkas. För bolagens del skulle detta vara till fördel eftersom det då skulle kunna bli 
lättare att få kredit som är nödvändig för rörelsen. Ytterligare ett motiv var att en rejäl höjning 
av aktiekapitalet skulle bidra till en minskning av den ekonomiska brottsligheten som tidigare 
hade förekommit. Slutligen så ansågs det i förarbetet till den nu gällande aktiebolagslagen att 
friheten från personligt betalningsansvar även här skulle få en balans med aktiekapital av en 
viss storlek.42

6.2 Aktiekapitalkravet idag 
Enligt EG-rätten måste nationell lagstiftning ställa ett krav på ett minimiaktiekapital i publika 
aktiebolag. I den svenska aktiebolagslagen finns ett sådant krav även för de privata 
aktiebolagen. Detta med anledning av att det anses lika viktigt att få balansen med 
aktieägarnas frihet från betalningsansvaret även inom privata aktiebolag. Som det ser ut idag 
uppgår aktiekapitalkravet till ett belopp på 100 000 kr i privata bolag och 500 000 kr i publika 
aktiebolag. Med anledning av att privata aktiebolag inte är föremål för handel bland det 
allmänna skiljer sig beloppen mellan de olika bolagsformerna så pass mycket.43

Aktiekapitalet kan sägas vara uppbyggt på tre grundpelare, nämligen reglerna om 
tillskottsplikt vid bildandet av ett bolag samt vid kapitalökningar som sker senare, 
begränsningsreglerna om bolagets disponeringsrätt över det tillskjutna eller det upparbetade 
kapitalet i bolaget, samt reglerna som behandlar tvångslikvidation.44

Aktiekapitalet är den del av bolagets tillgångar som överstiger skulderna och överskottet i 
balansräkningens sammanställning. Utifrån detta kan aktiekapitalet ses som en buffert till 
förmån för bolagets borgenärer. Skulle aktiebolaget sedan på grund av exempelvis dåliga 
affärer gå med förlust skall denna buffert fungera som en säkerhet och i det fall halva 
aktiekapitalet är förbrukat blir tvångslikvidation aktuellt enligt 25 kap 13 – 20 §§ ABL. Det 
ska härifrån förhoppningsvis vara möjligt för aktiebolaget att i ett par månader framöver ha 

                                                            
41 SOU 2008:49 s 56 ff
42 Ibid s 58 f
43 Prop 2004/05:85 s 212 f 
44 SOU 2008:49 s 81
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tillräckligt med tillgångar för att kunna täcka de skulder bolaget har vid den tidpunkten. 
Aktiekapitalet som ligger till grund för de kapitalskyddsregler som finns lagstiftade syftar till 
att bolaget skall skapa en garanti till att ha en viss storlek på förmögenheten samt att denna 
förmögenhet skall innehålla tillgångar av reell form, antingen av lös eller fast egendom. 
Aktiebolagets fordringsägare skall härigenom kunna kräva betalning av bolaget som då har en 
buffert med nettoförmögenhet och används då vid insufficiens och insolvens.45

Förutom de regler om aktiekapitalet som utgör grunden för reglerna om kapitalskyddet finns 
det även kompletterande regler som reglerna om reservfond och uppskrivningsfond. Bortsett 
från de detaljer som skiljer reglerna åt grundar sig samtliga på överväganden om 
borgenärsskydd. Dessa tre utgör tillsammans det så kallade bundna egna kapitalet, det vill 
säga det är härifrån som skyddet för borgenärerna tillgodoses. I enlighet med rättsprincipen 
om att aktieägare inte får vidta åtgärder som strider mot de regler som är formulerade i 
borgenärernas intressen i ABL finns en princip om skyddet för det bundna egna kapitalet 
uttryckt i 17 kap 3 § 1 st ABL. Denna regel innebär att vinstutdelning inte får inkräkta på det 
bundna egna kapitalet det vill säga att det alltid måste finnas full täckning för det bundna egna 
kapitalet.46

Enligt 1 kap 5 § och 1 kap 14 § ABL skall minimumaktiekapitalet uppgå till 100 000 kr i 
privata aktiebolag och 500 000 kr i publika aktiebolag. Enligt andra bolagsdirektivet art 6
ligger minimumaktiekapitalet på 25 000 euro för publika aktiebolag, det vill säga det svenska 
minimumaktiekapitalet är betydligt högre, men det huvudsakliga syftet är fortfarande att det 
skall fungera som ett skydd mot borgenärerna. Minimumaktiekapitalet och dess regelsystem 
utgör enbart den ena delen av borgenärsskyddet medan den andra delen riktar in sig på 
värdeöverföringar till bland annat aktieägarna och kapitalbristreglerna, vilket regleras i 25 kap 
13-20 §§ ABL.47

6.3 Betydelsen av aktiekapital
Som det har framgått är aktieägarna fria från betalningsansvar och det främsta 
borgenärsskyddet som finns att tillgå är minimikravet på aktiekapital. Den som tillskjuter 
kapital till ett bolag riskerar inte att förlora mer än det tillskjutna kapitalet. I och med detta 
finns det en möjlighet till att det även tas mer riskfyllda företagsinitiativ, vilket i sin tur är av 
en viktig förutsättning för utvecklingsmöjligheter inom näringslivet.48 Näringsutvecklingens
betydelse i det här sammanhanget kommer till uttryck när minimikapitalet till en början när 
ABL stiftades år 1973 både för publika och privata aktiebolag var 50 000 kr. När detta belopp 
räknades om till 1994 års penningvärde skulle beloppet uppgå till 200 000 kr och ett så pass 
högt belopp befarades hindra näringsutvecklingen och därför kompromissades det fram till ett 
belopp på 100 000 kr.49

                                                            
45 Andersson J s 9
46 Ibid s 9f
47 Ibid s 19
48 Prop 2004/05:85 s 207
49 Prop 2004/05:85 s 213
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Som det framgått tidigare är kravet på aktiekapital ett sätt att väga upp avsaknaden från 
aktieägarnas frihet från betalningsansvar för att bolaget har tillräckligt med tillgångar så att de 
förpliktelser bolaget har kan fullföljas. Formellt sett kan aktiekapitalet ses som en kontrollpost 
på balansräkningens skuldsida. Däremot blir denna post ett centralt moment i 
aktiebolagsformens kapitalskydd och bland annat reglerna om kapitaltillskott vid aktiebolags 
bildande uttrycker detta. Dessa regler talar om att tillgångar måste tillskjutas vid bildandet av 
ett aktiebolag. För att detta belopp ska bli intakt även efter tillskjutandet eller att det, så länge 
som bolaget består, inte förbrukas av aktieägarna själva, försöker andra regler i lagstiftningen 
att trygga detta. Vad som är av särskild betydelse är att aktiekapital utgör bundet kapital och 
utdelning till exempelvis aktieägarna får därmed inte ske med aktiekapitalets svarande 
tillgångar.50

6.3.1 Olika funktionsområden
Borgenärerna är en grupp som i första hand har ett intresse i att ett visst kapital blir bundet, 
vilket kan fungera som en buffert när det råder sämre tider. Kapitalet skall även påverka 
benägenheten hos aktieägarna så att de inte tar för stora risker inom verksamheten. Det kan 
dock konstateras att varje företagsverksamhet som bedrivs är förenad med vissa risker. Vidare 
konstateras att det varken finns möjligheter eller någon önskan överhuvudtaget om att kunna 
förhindra företag att göra så kallade dåliga affärer eller på annat sätt hamnar på obestånd. 
Minimikapitalkravet har här i Sverige stor betydelse för att skydda borgenärerna, även 
historiskt sett. Det finns dock viss kritik mot ett lagstadgat minimikapital när det belopp som 
bestämts ofta är ett så lågt belopp att företaget på kort tid har förbrukat det. I förhållande till 
den verksamhet som bedrivs kan nivån på kapitalet antingen vara för högt eller för lågt och 
kapitalgränserna är med andra ord bestämt mer eller mindre slumpartat. Detta kan ses som ett 
skäl till att avskaffa minikapitalkravet. Vidare har kapitalkravet knappast någon större 
betydelse för borgenärer som kan säkra sina intressen avtalsvis. Exempelvis leverantörer med 
återtagandeförbehåll eller kreditgivare med pant och borgen etcetera. I länder utan detta 
kapitalkrav finns oftast ett krav på att borgenärerna själva skall ha förmågan att begära 
säkerheter för dess fordringar samt ställa krav på kapitaltillskott, rättsekonomiskt så kallade 
anpassade borgenärer. Det är inte alla borgenärer, rättsekonomiskt så kallade icke-anpassade 
borgenärer, som kan säkra sina anspråk mot ett bolag genom avtal, det talas här om 
exempelvis staten och dess anspråk på skatter men även borgenärer med anspråk som är av 
utomkontraktuell art. Slutligen kan det vara så enkelt att vissa borgenärer med bristande 
kunskap, information eller vilja inte har möjligheten att kunna ställa de säkerhetskrav som är 
relevanta. I det här sistnämnda fallen kan minimikapitalkravet vara av betydelse när de annars 
måste förlita sig på bolagets förmögenhet, oavsett om den kan vara av mindre reell betydelse 
på grund av bland annat den snabba förbrukningsförmågan. Liksom i exempelvis 
Storbritannien, vilket är ett land som saknar den här typen av krav, skulle behovet av 
individuella överenskommelser öka. Dessa behov kan i sig visserligen vara till fördel när
hänsyn tas till den nuvarande bolagssituationen. De två möjligheterna som tagits upp här kan 
visserligen kombineras där rättsordningen innehåller kapitalskyddsbestämmelser eftersom 
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borgenärerna kan, utöver de tvingande reglerna, vidta olika åtgärder för att skydda dess 
intressen.51

En annan grupp som är aktuell i denna fråga är aktieägarna. Det sägs att bestämmelserna om 
både kapitalkrav och kapitalskydd underlättar för aktieägarnas kapitalanskaffning. 
Anledningen är att bristfälliga skyddsbestämmelser kan bidra till att bolagens möjligheter att 
skaffa extern finansiering kan försämras samt att det kan bidra till att kostnaderna för det kan 
öka. För att ett bolag skall beviljas kredit är kapitalkravet och skyddet för detta enbart en av 
flera aspekter som kreditgivaren tar hänsyn till. Det är utifrån uppskattningar om
återbetalningsförmågan som kreditvärdigheten i ett bolag bedöms efter. Det vill säga huruvida 
bolaget har säkerheter såsom lämpliga tillgångar, skuldbelastning, bolagsegendomens 
sammansättning i övrigt, likviditetsställning, framtidsutsikter med mera. 
Kapitalskyddsbestämmelserna i ABL kan även ses som ett standardkontrakt. Grunden till 
detta är att de bolagsrättsliga lagreglerna gör det lättare för avtalsbildningen eftersom parterna 
inte behöver förhandla och dokumentera de närmare villkoren i varje enskilt fall. Med hänsyn 
till bolagsverksamheten går det att frångå detta. Det har i utredningen framkommit att en ökad 
användning av säkerheter är något som bankerna förutser. Personlig borgen samt mer 
information från företaget är också något som förutses i händelse av att minimikapitalkravet 
skulle tas bort.52

En så kallad seriositetsspärr är ytterligare en anledning till att ett krav på minsta aktiekapital 
skall vara lagstadgat. Syftet med seriositetsspärren är att blivande företagare skall ha en väl 
genomtänkt affärsidé att kunna satsa kapital på, detta bland annat för att minska antalet 
oseriösa syften på aktiebolag. Det skall även vara ett sätt att reducera och förhindra olämpligt 
nyttjande av aktiebolagsformens fördelar. Det har bland annat visat sig att när kapitalkravet 
var lågt i Sverige utnyttjades aktiebolagsformen för att ha tillgång till de då skattemässiga 
fördelarna, samt att det även i stor utsträckning förekom företag som bedrev sin verksamhet 
som aktiebolag trots att det i många fall hade varit bättre med exempelvis ett handelsbolag. 
Av naturliga skäl måste ett krav på aktiekapital gälla för alla branscher även om det finns 
vissa skillnader på brottsligheten och en oseriös användning av aktiebolagsformen. Exempel
på brottslighet i det här fallet kan vara att använda aktiebolaget som en bar för 
kreditbedrägerier. Men att höja aktiekapitalet för att seriositetsspärren skall vara högre kan det
konstateras att även mindre branscher med relativt liten brottslighet påverkas när det gäller 
laglydnaden. Det här synsättet går även att väga mot en eventuell minskning av 
aktiekapitalkravet. De som ägnar sig åt brottslighet i en viss bransch vet om att brottsligheten 
enbart kan pågå en viss tid innan kontrollmekanismerna i samhället slår till. Detta innebär att 
ett aktiebolag inte kan ha ett brottsligt syfte så länge, vilket i sin tur betyder att det ständigt 
krävs nya aktiebolag att använda sig av. Slutsatsen av det här är att även om ett krav på minsta 
kapital inte kan stoppa den här typen av missbruk så fungerar det i alla fall som ett hinder för 
de som har ett oseriöst syfte vid tanken på bolagsbildning.53
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Minimikapitalet har enligt en undersökning från Nutek visat sig ha en viss negativ effekt när 
det gäller antalet nya företag. Exempelvis kan det röra sig om företag med en innovativ idé 
förenad med en större risk. Det finns inget empiriskt stöd för att antalet nyföretagande skulle 
öka om aktiekapitalkravet skulle sänkas. Däremot går det att se ett mönster i Finland att 
antalet nyföretagande ökade i takt med att aktiekapitalet sänktes. Det är även svårt att se 
vilken betydelse aktiekapitalet egentligen hade och till vilken grad det kan ha varit att många 
inväntade den nya lagstiftningen med att starta bolag. Företag där det mest handlar om att ha 
arbetskraften till förfogande, det vill säga tjänste- och kunskapsföretag samt i viss mån 
handelsföretag, har dels mindre startkostnader dels inte ett lika högt investeringsbehov. Det
betyder att de inte alltid uppnår ett kapitalbehov på 100 000 kr och i sin tur betyder det att de 
blir begränsade av att välja företagsformen aktiebolag, något som även har framkommit från 
småföretagare. Det anses även att dessa skall ha möjligheten att välja aktiebolagsformen om 
det är vad som är mest lämpligt och en sänkning skulle då med andra ord vara en fördel för 
bolag med ett lågt kapitalbehov.54

6.3.2 Ökning av aktiekapitalet
Att balans föreligger mellan främmande kapital, det vill säga upplånat kapital, och eget 
kapital är något som kreditgivare ofta efterfrågar. Därmed är det viktigt att det egna kapitalet 
är av en viss storlek när bolaget skall låna pengar. I expanderande bolag kan det hända att det 
tidigare fastställda aktiekapitalet är otillräckligt och därför måste ökas. Att öka aktiekapitalet 
kan även vara ett sätt för aktiebolaget att skaffa ytterligare rörelsekapital. Ökning av 
aktiekapital finns reglerat i kap 4 ABL som innehåller ökning av aktiekapital genom 
nyemission och fondemission. Det regleras även i 5 kap ABL, vilken tar upp ökning av 
aktiekapitalet genom utgivning av konvertibla skuldebrev alternativt skuldebrev förenade med 
optionsrätt till nyteckning. I samband med ökning av aktiekapitalet kommer den centrala 
frågan huruvida säkerställandet av att bolaget tillförs tillräcklig med medel som svarar mot 
aktiekapitalet. Ytterligare en fråga som tas upp i detta sammanhang är vem som har rätten till 
de nya aktier som ges ut vid ökning av aktiekapitalet.55 Den grundläggande principen regleras 
i 4 kap 2 § ABL och innebär att företrädesrätten till de nya aktierna ligger hos aktieägarna 
samt att aktierna skall fördelas i förhållande till antalet aktier respektive aktieägare hade sedan 
tidigare. Även vid utgivning av aktier vid fondemission gäller denna princip. Det känns 
naturligt eftersom ökningen av aktiekapital vid fondemission sker genom bokföringsmässiga 
åtgärder. Egentligen betyder det att det egna kapitalet fördelas på fler aktier, alternativt 
innebär det en höjning av varje bokföringsmässigt värde i det fall inga nya aktier ges ut vid 
fondemissionen. Företrädesrätten som aktieägarna härmed har ger alla ägare samma möjlighet 
att utnyttja förmånen i att en särskilt fördelaktig teckningskurs kan föreligga och det sägs att 
denna rätt kan ses som ett utflöde ur likhetsprincipen.56

Genom fondemission eller genom tillskott från aktieägare eller andra är tre sätt som ett 
aktiebolag kan öka sitt aktiekapital. Med fondemission tillförs aktiekapitalet från poster som i 
balansräkningen ligger under rubriken eget kapital, det vill säga fritt eget kapital, 
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uppskrivningsfond eller reservfond, alternativt att bolaget skriver upp värdet på
anläggningstillgångar. Därmed är det inte med belopp från aktieägarna. Vid en uppskrivning 
av anläggningstillgångar ställs skillnaden på värdet på balansräkningens tillgångssida mot den 
motsvarande ökningen av aktiekapitalet som återfinns på den passiva sidan i balansräkningen.
Det är via fondemissionen möjligt att ge ut nya aktier men det behöver till varje pris inte vara 
nödvändigt. Tillskottet från aktieägare eller andra sker genom tre olika sätt. För det första 
genom nyemission, det vill säga att nya aktier ges ut från aktiebolaget mot direkt betalning
som helt eller delvis går till aktiekapitalet. För det andra kan det ske genom att innehavare av
teckningsoptioner mot betalning tecknar aktier i bolaget, detta efter att bolaget har gett ut så 
kallade skuldförbindelser som är knutna till optioner att teckna aktier i aktiebolaget. Det tredje 
sättet är att bolaget har gett ut skuldförbindelser som ger innehavaren rätten att vid ett senare 
tillfälle byta skuldförbindelsen mot aktien. Bolagets skuld överförs vid ett sådant utbyte, även 
kallad konvertering, till aktiekapitalet. Att öka aktiekapitalet på ett sådant sätt kallas emission 
av konvertibla skuldebrev. Gemensamt för dessa tre är till skillnad från fondemission att 
aktiekapitalet ökar genom tillskott från befintliga eller blivande aktieägare.57

Enligt huvudregeln skall beslut om ökning av aktiekapitalet fattas av bolagsstämman och får 
inte ske förrän registrering av bolaget har skett. Beslut om nyemission av aktier och emission 
av konvertibler och teckningsoptioner skall dock styrelsen kunna fatta med stöd av 
bemyndigande av stämman alternativt att godkännande ges i efterhand. Denna uppdelning har 
att göra med att beslut om ökning av aktiekapital kan få stora konsekvenser både vad gäller 
bolagets maktförhållande men inte minst när det handlar om aktiernas ekonomiska värde. 
Dock kan detta i vissa fall leda till olägenheter och därför har styrelsen viss bestämmanderätt 
om emissionsbeslut enligt 4 kap 14 och 15 §§ ABL samt 5 kap 8 och 9 §§ ABL. Den 
möjlighet som har getts till styrelsen att besluta om emissioner fyller ett stort praktiskt behov 
när bolagsstämmans beslut inte kan inväntas. Exempelvis vid företagsköp är det ofta 
nödvändigt med snabba beslut om emission av aktier eftersom det kan användas till betalning 
av det aktuella företaget.58

6.3.3 Minskning av aktiekapital
Förutom att ett aktiebolag kan vara i behov av att öka aktiekapitalet kan det finnas ett behov 
av att minska det också. Ett sådant behov kan föreligga om ett bolag i syfte att undvika att 
hamna i tvångslikvidation på grund av kapitalbrist ändrar relationen mellan det registrerade 
aktiekapitalet och det egna kapitalet samt om aktiekapitalet i ett bolag har varit alldeles för 
högt. I övrigt kan minskning av aktiekapitalet användas till att skaffa ett större 
vinstutdelningsutrymme för framtiden eller till värdeöverföringar till aktieägarna. I och med 
att denna möjlighet till minskning av aktiekapitalet finns så bidrar det till att bolaget får en 
större finansiell flexibilitet. Däremot försämras borgenärernas ställning, varför reglerna om 
minskning av aktiekapital är begränsade.59

Enligt aktiebolagslagen finns vissa ändamål för när minskning av aktiekapital får ske. 
Nedsättning för avsättning till reservfond är ett av dem och eftersom reservfonden också är 
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bundet eget kapital skyddas borgenärerna eftersom även utdelning av den dels kräver rättens 
tillstånd. Detta förfarande fungerar enligt 20 kap 1 § 1 och 3 st samt 6 § ABL som så att för 
att nedsättning skall få genomföras kan borgenärerna ställa betalning alternativt säkerhet som 
ett villkor. Vid täckning av förlust enligt 6 kap 1 § 1 st ABL kan också nedsättning ske och då 
får bolaget under tre år därefter inte dela ut vinst annat än efter rättens tillstånd enligt 6 kap 5 
§ ABL. Som ett tredje minskningsändamål nämns nedsättning för återbetalning till 
aktieägarna eller för avsättning till fri fond. Detta innebär kort att belopp som till den stunden 
varit bundet kapital delas ut eller kommer åtminstone att kunna delas ut. Även här skyddas 
borgenärerna genom att rättens tillstånd krävs för åtgärden. 60 Det betyder att ett tillstånd av 
det här slaget bara kan ges om borgenärerna som begär det får betalning eller en säkerhet som 
är tillfredsställande för fordringarna.61 Aktiekapitalet skall även sättas ned om betalning inte 
har skett för aktier som ingår i aktiekapitalet som har registrerats enligt 4 kap 1 §, eller om 
bolagets egna aktier har blivit ogiltiga och de finns i bolaget enligt 7 kap 5 och 10 §§. Till sist 
kan förbehåll i bolagsordningen göra att bolaget kan bli skyldig till att sätta ner aktiekapitalet i 
enlighet med 6 kap 8-10 §§.62

Som tidigare nämnts kan aktiebolag minska aktiekapitalet, dock inte till belopp som 
understiger minimibeloppen som finns angivna i lagen.63 Genomförandet av minskning av 
aktiekapitalet kan ske på tre olika sätt enligt 20 kap 1 § ABL. Första metoden är genom 
inlösen eller sammanläggning av aktier där inlösen enbart innebär en indragning med 
återbetalning medan sammanläggningen är något som finns kvar från 1944 års aktiebolag och 
anses i nuläget bara vara överflödig när det inte finns någon direkt motsvarande bestämmelse. 
Andra och tredje metoden är indragning av aktier utan återbetalning och minskning av 
aktiernas nominella belopp.64

Enligt huvudregeln i 20 kap 3 § 1 st 1 m ABL är det bolagsstämman som fattar beslut 
huruvida minskning av aktiekapitalet ska ske. Däremot i de fall bestämmelser om inlösen av 
aktier finns i bolagsordningen och förbehållet ger styrelsen rätt att besluta om när inlösen 
skall ske skall styrelsen kunna besluta om minskning av aktiekapital. För minskning av 
aktiekapital krävs dock att bolaget först har blivit registrerat. Detta är för att garantera att det 
registrerade aktiekapitalet i bolaget överensstämmer med det aktiekapital som är angett i 
bolagsordningen. För att ett stämmobeslut skall vara giltigt krävs det att det har biträtts av två 
tredjedelar av både de avgivna rösterna samt de aktier som blivit företrädda vid stämman. I 
bolag där det finns flera olika aktieslag kan det innebära att ett visst aktieslag kan få sin rätt 
försämrad i och med minskningen så skall beslutet om aktiekapital fattas med ovan nämnda 
majoritet inom varje aktieslag som blivit företrätt vid stämman.65

                                                            
60 Ibid s 412
61 6 kap 1 § 1 st, 2, 3 och 6 § ABL
62 Ibid s 412
63 Ibid s 413
64 Ibid s 423
65 Prop 2004/05:85 s 424 f



22

6.4 Aktiekapital utomlands
Tidigare i avsnitt 5.2 talades det om aktieägarnas frihet från betalningsansvar och 
möjligheterna till inskränkningar inom denna princip genom ansvarsgenombrott. 
Internationellt sett är sådana typer av regler mycket ovanliga, de förekommer inte inom de 
länder som Sverige rättsligt sett kan jämföras med. Enligt förordningen EG/2157/00 om EG:s 
särskilda aktiebolagsform, det vill säga europabolag, artikel 1.2 finns bestämmelsen om att det 
endast är för den del av aktiekapitalet som var och en av europabolagets ägare har tecknat 
som aktieägarna är ansvariga. I övrigt innehåller inte förordningen några bestämmelser som 
kan likställas med ansvarsgenombrott.66

Inom EU har det för att skapa en likvärdig bolagsstiftning i de olika medlemsstaterna pågått 
harmoniseringsarbeten. Det bör dock poängteras att det nödvändigtvis inte behöver betyda att 
den skall vara enhetligt. Detta arbete sker genom direktiv som skall implementeras i den 
nationella lagstiftningen genom bindande rättsakter, och de förelägger vidare vissa 
övergripande resultat som medlemsstaterna skall uppnå inom en viss tid. Bolagsdirektiven 
tillämpas huvudsakligen på publika aktiebolag men det utgår från att det finns två former av 
bolag med begränsat ägaransvar inom medlemsstaterna. Här är det främst EG:s andra 
bolagsdirektiv, kapitaldirektivet som är av intresse. Syftet med denna regelförenkling är bland 
annat att Europas ekonomi skall stimuleras.67

Vad gäller det aktuella kapitaldirektivet är det kapitalreglerna som har diskuterats med frågor 
om reformering och modernisering. En slutrapport på hur den europeiska bolagsrätten med 
dess kapitalregler skulle moderniseras har bland annat kommit in från den så kallade High 
Level Group of Company Law Experts. Denna expertgrupp kritiserade kapitalreglerna och 
menade på att aktiebolagens borgenärer inte blir skyddade när de anser att aktiekapitalet inte 
är anpassat till bolagets verksamhet. De anser även att aktiekapitalet enbart är ett primitivt 
mått på förmågan som bolaget har för att betala deras skulder, att regelverket saknar 
flexibilitet och dessutom är kostsamt för företagen. Dessutom är bedömningen utifrån 
årsredovisningen otillräckligt för att bedöma storleken på de tillgångar som kan distribueras. 
Med denna grund inleddes det på uppdrag av kommissionen en studie över fem länders 
kapitalsystem om ett alternativt system till bevarande av kapital. Denna studie blev 
presenterad i februari 2008. Vidare har alternativa ordningar gällande kapitalskyddet
studerats, vilka tidigare föreslagits av bland annat High Level Group och Dutch Group där 
förslagen varierar från en partiell till en full reform av kapitalskyddet. Det handlar framförallt 
om betydelsen av en reducering av aktiekapitalet och balansräkningen i borgenärsskyddet till 
förmån för ett införande av ett adekvat solvenstest. Det kan i detta sammanhang även nämnas 
att det pågår ett arbete inom EU om ett eventuellt införande av privata europabolag.68

Det andra bolagsdirektivet tillämpas i medlemsstater där det finns två bolagsformer som 
saknar personligt ägaransvar eller när en sådan bolagsform innehåller två kategorier, så länge 
kategorin/bolagsformen är avsedd för stora bolag med många ägare. Medlemsstater som 
skiljer mellan privata och publika aktiebolag är därmed skyldiga att tillämpa direktivet på 
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publika aktiebolag. För att få bilda ett bolag samt få tillstånd för att börja verksamheten 
föreskriver artikel 6 i bolagsdirektivet att ett kapital på minst 25 000 euro skall tecknas. När 
inte kapitaldirektivet är tillämpligt i svenska privata aktiebolag finns det ändå ett visst 
systematiskt intresse att utformningen av reglerna om privata aktiebolag inte till alltför stor 
del går från de huvuddrag som går att hitta i detta direktiv.69 I och med detta är det större 
likheter mellan de publika aktiebolagen medlemsstaterna emellan än vad det är mellan de 
bolag som kan likställas med det svenska privata bolaget.70

I Europa håller lagstiftaren fast vid kravet på aktiekapital till skillnad från Australien och 
USA som sedan länge i praktiken har övergett kravet på att aktiekapital skall vara lagstadgat. 
I den kontinentaleuropeiska rättstraditionen ses aktiekapitalet som ett skydd för borgenärerna i 
synnerhet och bolagets intressenter i allmänhet. I den anglosaxiska rättstraditionen har det 
däremot blivit allt mer vanligt att det är upp till företagen och dess borgenärer att komma 
överens om exempelvis kreditgivning och andra villkor genom avtal.71 Det är härigenom mer 
fokus på att genom avtalen uppnå flexibilitet och tillgänglighet.72
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7 Det nya förslaget på kapitalkravet
För att underlätta för företagande i aktiebolagsform har det på senare år vidtagits olika 
åtgärder, bland annat har aktiebolagslagen från år 1975 ersatts med en ny, den nuvarande, 
vilket resulterar i en betydligt mer överskådlig och flexibel lag. Till stor del grundar sig dessa 
aktiebolagsrättsliga regler på EG:s bolagsrättsliga direktiv och därigenom finns utrymme att 
förenkla den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen. Det finns exempelvis inget i detta direktiv 
som hindrar att en förenkling för privata aktiebolag skulle kunna vara en sänkning av 
aktiekapitalet.73

Ett viktigt inslag i regeringens strategi för ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning är att ta 
fram åtgärder som underlättar för små aktiebolag att driva verksamheten eller etablering av 
nya aktiebolag. Utifrån detta har ställning av en särskild utredare tagits till huruvida kravet på 
lägsta tillåtna aktiekapital för privata aktiebolag bör sänkas samt att det utifrån detta har 
utarbetats nödvändiga författningsförslag. Förslaget på detta har tagits fram utifrån det faktum 
att aktiebolag är den vanligaste bolagsformen och i detta sammanhang är särskilt frågan om 
kravet på aktiekapital viktig.74 Utifrån kommittédirektivet överlämnades det ett 
delbetänkande, Aktiekapital i privata aktiebolag.75  Det har ifrågasatts huruvida 
aktiekapitalkravet för privata aktiebolag är sakligt motiverat. Med ett perspektiv på att 
förenkla för aktiebolag kan de nuvarande aktiekapitalreglerna snarare ha en försvårande effekt 
mot startande av företag och framstå som onödigt betungande. Detta gäller främst de bolag 
som inte har något behov av kapitalkrävande tillgångar, det vill säga tjänste- och 
kunskapsföretag. En annan anledning som ligger till grund för ifrågasättandet är att det 
förekommer aktiebolag som bedriver sin verksamhet i Sverige genom en filial men är 
registrerade utomlands och därmed har ett lägre aktiekapital.76 Vad gäller möjligheten att 
genom filialer bedriva ett bolag med ett annat lands reglering över aktiebolag kan innebära att 
den tvingande regleringen om kapitalkrav blir alltmer urholkade. Förutom att dra nytta av en 
annan medlemsstats bolagsregler och undkomma de egna om exempelvis kapitalkravet kan 
bolaget även ha andra skäl och är för tillfället inte något direkt övertygande argument till att 
sänka eller ta bort kapitalkravet.77 Utifrån ovanstående borde utgångspunkten bli att ett visst 
aktiekapital även fortsättningsvis skall förekomma i svenska aktiebolag. Däremot behöver 
minimikravet bara vara så pass högt som det är nödvändigt för att tillgodose de 
borgenärsintressen som finns, tillsammans med vad som följer av övrig reglering. Detta skulle 
dock kunna varieras beroende på vilken bransch det handlar om, möjliga nivåer är 50 000 kr, 
20 000 kr alternativt att inte bestämma någon lägsta nivå, vilket skulle kunna innebära att 
aktiebolag kan bestämma aktiekapitalet till 1 kr.78

Det som utredningen av detta förslag skulle belysa var att se om en minskning av 
aktiekapitalet skulle kunna komma att påverka andra intressen, antingen enskilda eller 
allmänna, till exempel på skatteområdet. Vidare krävdes en översyn av vilka eventuella 
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effekter en sådan minskning skulle få för bolagens kreditvärdighet och upplåning samt 
tillgången av olika säkerhetsarrangemang såsom personlig borgen. Direktivet ställde även 
krav på att studera utvecklingen på redovisningsområdet samt den internationella 
utvecklingen.79

För att förhindra icke önskvärda effekter vid den här typen av kapitalsänkning samt för att 
säkerställa borgenärsskyddet undersöks behovet av kompletterande åtgärder som riktar sig 
mot detta. Exempel som finns på sådana åtgärder är ett oaktsamhetsansvar, vilket skulle 
innebära en möjlighet att utkräva betalning från de som drivit den aktuella verksamheten vid 
en eventuell konkurs eller företagsrekonstruktion.80

7.1 Bakgrund till behovet av översyn av aktiekapitalet i privata aktiebolag
Både inom EU och inom olika medlemsstater är betydelsen av kapitalkravet en omdiskuterad 
fråga. Vad gäller publika aktiebolag måste EG:s andra bolagsdirektiv beaktas och kravet på 
ett minsta aktiekapital på 25 000 euro. Vad gäller bolagsformer som motsvarar svenska 
privata aktiebolag finns en viss trend bland EU:s medlemsstater på sänkta eller rentav slopade 
aktiekapital. Anledningen till detta kan ligga i den konkurrenssituation som genom 
avgöranden från EG-domstolen har uppstått. Det har nämligen i det så kallade Centrosmålet, 
C-212/97, fastställts att etableringsfrihet innebär en rätt i enlighet med EG-fördraget att starta 
bolag i en medlemsstat med dess lagstiftning och därifrån driva hela verksamheten genom en 
filial. Vidare innebär det i sin tur en möjlighet att undgå den egna statens bestämmelser 
gällande bolagsbildning.81

Ett annat avgörande är Überseering, C-208/00, där det blev fastslaget att aktiebolag som är 
bildat i ett medlemsland där registreringsprincipen tillämpas skall betraktas som ett aktiebolag 
även i medlemsländer som inte tillämpar denna princip om registrering, såsom det är i
Tyskland. Sverige är ett av de länder som använder sig av denna registreringsprincip som 
innebär att bolaget skall lyda under det lands lagar som bolaget är registrerat i oberoende av 
var bolaget har sitt faktiska säte. En sätesprincip innebär däremot att bolaget styrs av det lands 
regler där bolaget har sitt faktiska säte. Som ett sista avgörande kan nämnas Inspire Art, C-
167/01, nämnas där det har blivit fastslaget att det inte finns någon möjlighet för 
medlemsländerna att påföra en reglering som omfattas av utländska bolag med strängare krav 
än registreringslandets gällande rätt. Det kan exempelvis handla om aktiekapital eller 
styrelseansvaret mot borgenärer.82

Sammanfattningsvis är det på grund av ovan nämnda avgöranden som det har blivit allt mer 
vanligt att aktiebolag driver sin verksamhet genom filialer. Det mest troliga syftet till det är att 
kringgå regler som kan vara av strängare art i hemlandet, exempelvis beträffande 
kapitalkravet. De skäl som talar för aktiekapitalskrav skall gälla i privata aktiebolag gör sig 
enligt utredningens direktiv fortfarande gällande. Dock blir de nuvarande bestämmelserna 
kritiserade ur förenklingsperspektivet och det innebär att de kan utgöra att startande av 
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aktiebolag hindras. Framförallt för tjänste- och kunskapsföretag kan dessa regler anses vara 
betungande när de, som tidigare nämnts, inte har behov av kapitalkrävande tillgångar. Det är 
mot denna bakgrund som det anses vara nödvändigt att överväga en sänkning av kravet på 
aktiekapital inom privata aktiebolag.83

7.2 Alternativa förslag till dagens minimikapital på 100 000 kr
Historiskt sett har de förändringar som gjorts med aktiekapitalkravets lägsta gräns i huvudsak 
haft att göra med höjningar av aktiekapitalet så att det skulle stämma överens med det då 
gällande penningvärdet. Praktiskt sett skulle det kunna sägas att från den senaste höjningen 
från 50 000 kr till 100 000 kr i privata aktiebolag som skedde år 1995 har det redan nu i 
realiteten blivit en sänkning på minimikapitalet med tanke på det försämrade penningvärdet. 
Men vad som är aktuellt och av intresse nu är att se huruvida en nominell sänkning av det 
nuvarande aktiekapitalet är möjligt. Utgångspunkten skall här vara att ett lägsta krav på 
aktiekapital skall existera men att det inte skall vara högre än nödvändigt. Anledningen är mot
bakgrund av huvudsyftet att en eventuell regelförändring skall innebära en förenkling för de 
mindre företagen. Bortsett från de tre tidigare nämnda förslagen är ytterligare ett förslag att 
det vid nybildning skall vara möjligt för en successiv inbetalning av aktiekapitalet.84

En sänkning till 50 000 kr innebär i sig inga ändringar i aktiebolagslagens regelverk mer än 
att ändra beloppet från 100 000 till 50 000 kr. Skulle en ändring ske så att minimikapitalet helt 
skulle försvinna skulle det förekomma regler i ABL som praktiskt sett helt skulle förlora sin 
betydelse och andra bestämmelser skulle behöva reformeras. Ett kapital på 1 kr i ett privat 
bolag skulle inte heller göra någon större inverkan på bestämmelserna i kap 17 kap – 20 kap 
ABL, beloppsspärren skulle däremot inte ha någon reell innebörd i ett sådant fall medan 
försiktighetsregeln fortfarande skulle göra sig gällande. Reglerna om tvångslikvidation i kap 
25 ABL skulle däremot få ses över eftersom det grundar sig på att styrelsen skall agera såvida 
det finns skäl att anta att det egna kapitalet understiger det registrerade aktiekapitalet. En 
positiv effekt av detta skulle vara att bolagen själva skulle få bestämma aktiekapitalet vilket 
betyder att aktiekapitalet skulle stå i proportion till den aktuella verksamhetens omfattning. 
Därmed blir det skillnader i aktiebolagens storlek på aktiekapital och det är främst de bolag 
som inte kommer upp till 100 000 kr som gynnas.85

Något som talar för att ta bort aktiekapitalkravet är att det idag inte anses utgöra något större 
borgenärsskydd. Men trots allt har det betydelse för de borgenärer som ej avtalsvis kan reglera 
sitt förhållande med bolaget. Detta skulle innebära att de tvingande kapitalskyddsreglerna 
skulle behöva ses över samt att det skulle behöva ske en anpassning inom 
borgenärskollektivet. Det skulle behövas mer avtal parterna emellan samt att bankerna istället 
lägger ett krav på minsta insatta kapital, samt ökade säkerhetsåtgärder. Borgenärerna måste i 
allt högre grad då kunna bedöma kreditrisker samt handla därefter. Förmodligen skulle detta 
eventuellt leda till en utformning av allt mer standardiserade avtalsklausuler. De ökade kraven 
för borgenärerna, till exempelvis bolag som är i behov av finansiärer, skulle inte påverka de 
mindre företagen som inte har liknande behov. Det här alternativet skulle givetvis öka 
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tillgängligheten till aktiebolagsformen, vilket dock blir till priset av ökade krav från 
borgenärerna för deras fordringar. Visserligen skulle de avtalsvis ställda kraven i viss mån 
även här gynna de borgenärer som ej avtalsvis kan reglera förhållandet till bolaget. Från
exempelvis Skatteverkets synvinkel uppfattas förslaget med kapitalkravets borttagande att det 
kan leda till försämrade borgenärsskydd.86

Aktiebolagslagens huvudsakliga princip om det personliga ansvaret kan komma att inskränkas 
vid bortagandet av kapitalskyddet. När borgenärer kommer att ställa allt högre krav i form av 
personlig säkerhet, i kompensation för avsaknaden av kapitalkravet, kan principen om 
ansvarsbegränsningen för bolagets förpliktelser urholkas. Antalet rättsfall angående 
ansvarsgenombrott skulle härmed också öka. Dessutom skulle det i allt större utsträckning 
leda till frågan huruvida aktieägarna har tillfört tillräckligt med aktiekapital för den aktuella 
verksamheten. Det tillförda aktiekapitalet skulle i sin tur ha betydelse för det så kallade 
underkapitaliseringsrekvisitet, vilket i sig skulle innebära fler rättsfall inom detta område. En 
utveckling av detta slag skulle kunna äventyra aktiebolagsformens attraktivitet samt dess 
användbarhet eftersom den grundläggande funktionen för aktiebolag just är principen om 
personlig ansvarsfrihet. Som det framgår finns här både för- och nackdelar med förslaget att ta 
bort aktiekapitalet helt. Det kan dock enligt delbetänkande inte sägas ligga någon grund för 
borttagning av kapitalkravet i att bolag hemmahörande i Sverige registrerar sig i en annan 
medlemsstat i EU. Dessutom går det inte att bortse från att kapitalkravet i sig utgör en viss 
seriositetsspärr mot utnyttjande av aktiebolagsformen i form av oseriösa syften.87

Så som det har framgått tidigare är en sänkning av kapitalkravet inte någon garanti för 
nyföretagande, dock gör det att tillgängligheten blir större. Företag som inte kommer upp till 
ett aktiekapital på 100 000 kr kan se den nuvarande gränsen på aktiekapitalet som ett hinder 
för att starta ett aktiebolag. Enligt en studie som har gjorts har det visat sig att 
genomsnittskostnaden för att starta ett aktiebolag ligger kring 87 000 kr. Det talar för att en 
sänkning skulle vara lönsam för en viss företagsgrupp, främst tjänstesektorn som för övrigt 
under 2006 utgjorde 82 procent av de nystartade företagen.88

Det konstaterande som gjorts ovan om de ökade kraven från borgenärerna skulle enligt 
bankerna inte ske om aktiekapitalet bara minskades en aning. De borgenärer som avtalsvis 
inte kan säkra fordringarna skulle generellt påverkas negativt vilket innebär att en sänkning 
till 20 000 kr skulle vara sämre för dem än en sänkning till 50 000 kr. Vidare konstateras i 
utredningen att ju lägre kapitalkrav desto större risk är det att aktiebolaget hamnar i en 
tvångslikvidationssituation. Utredningen har därför kommit fram till att det bör ske en 
sänkning av aktiekapitalet men inte till en lägre nivå än till 50 000 kr, och bara det är
historiskt sett ett väldigt lågt belopp.89

Ett kompletterande förslag till en sänkning av aktiekapitalet är att det skall ske en successiv 
inbetalning av aktiekapitalet vid nybildandet, med en början på minst en fjärdedel av 
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aktiekapitalet. Det kan här förmodas att det skulle uppstå ungefär liknande effekter som vid 
enbart en minskning av aktiekapitalet. I och med möjligheten att successivt betala in skulle 
det bli till en fördel för de mindre företagen och därmed ökad tillgänglighet. Det finns idag 
redan länder i Europa som anammar detta, vilket är förenligt med EU:s andra bolagsdirektiv. 
De nordiska länderna har dock idag kravet på att det är hela beloppet som skall betalas in vid 
nybildningen. Detta motiveras i Svensk rätt med att det är först när hela aktiekapitalet är betalt 
som borgenärerna kompenseras för avsaknaden av det personliga ansvar som, i och med 
registreringen, träder i kraft. Här liksom vid borttagning av hela aktiekapitalet skulle större 
krav ställas från borgenärerna fram till dess att hela aktiekapitalet är betalt. Det skulle i sin tur 
bli än mer påtagligt i de fall en sänkning till 50 000 kr skulle göras samtidigt. Detta skulle då 
kunna innebära att mindre företag kan få problem med kreditförsörjning och därmed bli till 
nackdel för dem. Aktiebolag med successiv inbetalning är i behov av mer administrativt 
arbete vilket i sin tur leder till ökade kostnader, vilket inte uppfyller behovet av förenkling för 
företagen.90

Funktionen med successiv inbetalning skulle kunna ske på olika sätt. Ett förslag är som 
nämnts ovan att en fjärdedel av samtliga tecknade aktier betalas in samt en eventuell 
överkursfond för att bolaget skall bli registrerat. Den del som inte har betalats till 
aktiekapitalet skall tas upp som en egen post i balansräkningen i enlighet med 3 kap 3 § ÅRL, 
med hänvisning till bilaga 1 i ÅRL. Denna del blir för aktieägaren en betalningsförpliktelse 
mot bolaget. Här kan det dock diskuteras huruvida en tidsgräns skall sättas. Det vill säga över 
hur lång tid aktieägarna skall ha på sig att betala hela beloppet. Ett alternativ är att ingen 
tidsgräns alls är nödvändig. I de länder som det går att jämföra med finns ingen tidsgräns 
reglerad och inte heller i Sverige har en slutsats dragits att en sådan skulle behövas. Det räcker 
helt enkelt med att det är upp till aktieägarna att reglera när aktiekapitalet till fullo skall vara 
inbetalt. Skulle en tecknad aktie inte betalas i tid, det vill säga enligt stiftelseurkunden eller 
vad som bestämts efter anmaning, finns det möjligheter för styrelsen att vidta adekvata 
åtgärder. Liknande bestämmelser finns redan idag gällande nyemission. Styrelsen skall 
exempelvis vid det här fallet kunna förklara aktien förverkad. Men så länge en aktie som 
blivit förverkad inte förklaras ogiltig kan den aktuella aktien och betalningsansvaret överlåtas. 
Det betyder alltså att trots att en aktie förklarats förverkad betyder det inte att den slutat 
existera. Till 1975 års lag uttalades det i propositionen att den ursprunglige aktieägaren borde 
befrias från betalningsansvar i det fall hans aktier blivit förverkade, vilka i sin tur övertagits 
av någon som erlagt full betalning för dem. Det finns därför ingen anledning att idag reglera 
på något annat vis i denna fråga än vad som framkommer enligt 2 kap 21a § ABL. Det vill 
säga att återbetalning enbart sker om aktien har övertagits av någon som betalat aktien till 
fullo. Skall betalning av aktierna ske med anmaning kan det innebära att styrelsen vid flera 
tillfällen får komma in med en anmälan om registrering till Bolagsverket.91

Om det i bolagets bolagsordning finns angett ett minimi- och maximikapital och det 
registrerade kapitalet uppgår till ett högre belopp än vad som anges som minimikapital kan 
det behövas en särskild reglering. Det kan till exempel vara så att om bolaget kan visa att de 
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aktier som uppgår till minimikapitalet är betalda men inte de som ligger där utöver, skall 
Bolagsverket registrera nedsättning av aktiekapitalet från det belopp det uppgick till tidigare,
det vill säga en motsvarighet till de obetalda aktierna, efter att de hört med bolaget. Denna 
nedsättning frångår borgenärsskyddsreglerna som annars måste iakttas försvaras med att 
borgenärerna bör räkna med risken vid bildningsstadiet att det tecknade aktiekapitalet inte 
betalas till fullo, i vart fall inte till den del som överstiger minimikapitalet. De aktier som satts 
ner blir i denna situation ogiltiga.92
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8 Sammanställning
Till det förslag som redogjorts för ovan, har synpunkter från olika håll lagts fram när det 
gäller vilka konsekvenser en sänkning, alternativt borttagande av aktiekapitalet skulle kunna 
innebära. Till att börja med kan nämnas vilka ekonomiska konsekvenser som blir aktuella. 
Vad gäller en sänkning till 50 000 kr, vilket är huvudförslaget, skulle det inte ur ekonomisk 
synvinkel orsaka några speciella konsekvenser. Däremot kan det innebära ökade kostnader för 
staten som förvisso kommer att avgiftsfinansieras. Utöver detta blir grunden för likvidation en 
annan som kan leda till att arvoderingskostnaden för likvidatorer ökar. Samtidigt som antalet 
nybildade aktiebolag ökar kan det samtidigt ske på bekostnad av nybildade handelsbolag och 
enskilda firmor. Ur Bolagsverkets syn kan det innebära ökad arbetsbelastning med en ökning 
av aktiebolags nybildning men detta är inget som de inte skulle kunna hantera. Dock skulle 
det kunna innebära att Bolagsverkets datasystem skulle behöva utvecklas, vilket har bedömts 
skulle uppgå till att kosta cirka en miljon kronor.93

Vad gäller den successiva inbetalningen är det inte helt klart hur pass många nybildade 
företag som skulle utnyttja detta och inte heller hur många som skulle kunna komma att 
hamna i en tvångslikvidation.  Det har dock konstaterats att antalet företag som väljer den här 
bolagsformen skulle bli fler om kapitalgränsen kvarstår vid 100 000 kr än om den sänks till 
50 000 kr. Det har även räknats på att om ett antal på 20 000 företag väljer successiv 
inbetalning skulle det ge ett resursbehov på upp till 20-25 års arbetskrafter.94

För näringslivets del skulle som tidigare nämnts detta förslag leda till ett utökat avtalsbehov 
med individuella avtalsarrangemang, vilket skulle betyda att det skulle medföra kostnader för 
näringslivet. I övrigt blir en naturlig effekt att det helt enkelt blir fler näringsidkare som väljer 
att bedriva aktiebolag. Dock kommer, oavsett vad aktiekapitalet fortsättningsvis blir, bara en 
del av bedömningen vara huruvida bolaget har förmåga att betala sina skulder. Vad gäller den 
successiva inbetalningen har det inte heller någon större effekt förutom vad som nämnts 
tidigare om hårdare krav gällande exempelvis personlig borgen. Det skulle vid en 
kombination av dessa två förslag kunna innebära att kravet på alternativa säkerheter skulle bli 
hårdare. 95

För Skatteverket, som i konkurser är en stor fordringsägare, betyder det nya förslaget att de 
inte har någon förmånsrätt för skattekraven vid konkurs. För staten i övrigt kan det komma att 
betyda att de står med kostnader för lönegaranti efter en konkurs. Dagens kapitalkrav på 
100 000 kr kan förbrukas snabbt inom ett företag och därför anses inte storleken på 
kapitalkravet ha något speciellt reellt värde. Däremot innebär kapitalkravet ändå ett visst 
skydd för bland annat det allmännas skattekrav. Istället för att det är beloppet som är av 
väsentlig betydelse så är det själva systemet med dess funktion som standardkontrakt som är 
det. Beloppsgränsen kan dock som nämnts tidigare ha en seriositetsspärr vilket innebär att 
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antalet skatteflyktsåtgärder minskar. Detta betyder alltså att en minskning av 
aktiekapitalbeloppet inte har någon större inverkan på staten som skatteborgenär.96

Som känt innebär en sänkning av aktiekapitalet att det blir fler små företag som har 
möjligheten att starta ett aktiebolag och regelförändringen i sig betyder inte några ökade 
administrativa kostnader. Däremot vad gäller successiv inbetalning innebär det desto mer 
förändringar i lagen, vilket kan resultera i att lagstiftningen uppfattas som krånglig. Det 
alternativa förslaget om successiv inbetalning skulle innebära en högre administrativ kostnad 
för de små företagen i och med att de rimligtvis skulle behöva viss konsulthjälp. Dock skall 
detta alternativa förslag vara frivilligt och då är det med andra ord upp till bolagets stiftare att 
bestämma huruvida reglerna om successiv inbetalning skall gälla. Däremot kan det anses att 
de företag som inte kommer upp till 100 000 kr och som vill driva ett aktiebolag mer eller 
mindre blir hänvisade till detta alternativ och blir därför för dem ingen valmöjlighet. För 
övrigt kan en ändring av det här slaget innebära att det blir mer jämlikt då det finns en lika 
stor tillgång till aktiebolagsformen för både män och kvinnor oavsett födelseland att starta ett
aktiebolag. Grunden till detta ligger i det faktum att de som gynnas mest av en sänkning är 
främst företag inom tjänstesektorn, vilket har visat sig är främst kvinnor som bedriver. 97

Det har tidigare talats om att aktiekapitalet i sig kan utgöra ett hinder för oseriös användning 
av aktiebolagsformen samt brottsligheten inom denna. Dock är det svårt att avgöra huruvida 
den ekonomiska brottsligheten skulle påverkas av en formell ändring av aktiekapitalet. 
Lagstiftningsåtgärder har vidtagits för att förhindra den ekonomiska brottsligheten genom 
exempelvis satsningar polis, åklagare samt eventuella regeländringar om straffbestämmelser. 
Teoretiskt sett skulle det dock kunna komma att betyda en ökning om utgångspunkten är att 
ett högt belopp hindrar brottslingar. Sett ur alternativet med successiv inbetalning skulle det 
då innebära en ännu större möjlighet för näringsidkare med oseriöst syfte. Av erfarenheter 
från andra länder finns det dock ingen grund som visar på att ändring av aktiekapitalet har 
inneburit ett ökat problem med oseriös verksamhet.98

Slutsatsen blir att i det läge som vi befinner oss i nu, gällande de alternativa förslagen som 
finns till dagens minimikapital, går det inte att avgöra hur utfallet kommer att bli. Detta går 
först efter några år att se. Skulle det då ske en utvärdering, vilken skulle visa på övervägande 
positiva effekter skulle en ytterligare sänkning göras då.99
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9 Diskussion
Aktiebolagslagens grundläggande principer är principen om frihet från personligt 
betalningsansvar hos aktieägarna samt bestämmelserna om kapitalskyddet. Regeringens 
förslag går ut på tre alternativ, dels att enbart sänka lägsta aktiekapitalkravet, dels ta bort det 
helt och dels att kombinera en eventuell sänkning med successiv inbetalning av aktiekapitalet 
vid nybildandet av ett aktiebolag. Här nedan kommer en diskussion att föras utifrån 
bakgrunden och betydelsen av kravet på ett lägsta aktiekapitalkrav, vilka konsekvenser de 
olika förslagen skulle innebära och huruvida det vore lämpligt att anamma något av dessa 
förslag.

Till att börja med har, som tidigare nämnts, detta förslag kommit till utifrån regeringens 
strategi om bland annat ökad ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Som det har redogjorts 
ovan har aktiekapitalet som sådant alltid haft ett inslag i bolagsformen aktiebolag. Det har 
däremot genom åren inte gjorts några större förändringar i Sverige när det gäller den här 
frågan. Det har mest handlat om att se till att det lägsta aktiekapitalkravet skall 
överrensstämma med det aktuella penningvärdet. En av fördelarna med att minska 
aktiekapitalkravet vid nybildandet är att det inte kräver några större ändringar i lagstiftningen 
eftersom det bara skulle innebära att det beloppet ändras. Det skulle även som tidigare 
framgått kunna gynna småföretagare och öka tillgängligheten. Vid minskning ner till 50 000 
kr, alternativt 20 000 kr ökar givetvis tillgängligheten. Utifrån de uppgifter som tagits fram är 
genomsnitteskostnaden för att starta ett aktiebolag kring 80 000 kr, alltså ligger det något 
under dagens krav på aktiekapital. Därför anser jag att båda beloppen och framför allt 
förslaget på 20 000 kr blir alldeles för lågt i förhållande till vad det praktiskt kostar att starta 
upp ett aktiebolag. Detta skulle innebära att tillgängligheten skulle öka markant. Detta tror jag 
i sig är en fara i och med att aktieägarna inte har något personligt ansvar och attraktiviteten 
hos aktiebolag skulle öka finns risken att många små företag startar upp ett aktiebolag när de 
kanske egentligen inte har råd.

Det andra alternativet om att ta bort kravet på lägsta aktiekapital helt innebär utifrån 
ovanstående resonemang att tillgängligheten skulle öka än mer om något krav av detta slag 
inte skulle finnas. Den tillgänglighet som ökar här kan kanske dessutom locka ännu mer 
oseriösa att starta företag. Konsekvensen av detta skulle här liksom ovan kunna innebära att 
någon bolagsform i samma takt förlorar sin popularitet och i värsta fall riskerar att försvinna. 
Här går det dock att diskutera huruvida det gör någonting. Samtidigt är det viktigt att 
utvecklingar kan ske med exempelvis nya och bättre bolagsformer träder in när andra 
föråldrade bolagsformer träder ut ur systemet. Det är ändå för Sveriges näringsliv av vikt att 
det finns alternativa bolagsformer.

Det sista förslaget om att helt ta bort minimikapitalet påverkar även borgenärerna i hög grad. 
Genom minimikapitalet får de trots allt en säkerhet att få tillbaka vad som satsats i bolaget. 
Men så som det annars skulle kunna bli är att aktieägarna har inget ansvar och borgenärerna 
ingen säkerhet, vilket knappast är något som ligger i aktiebolagslagens grundtanke. Här har de 
dock kommit fram till att en lösning är att det blir upp till borgenärerna att kräva säkerheter 
och teckna avtal. Detta är visserligen en vettig lösning och som tidigare nämnts blir 
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kapitalgränserna genom individuella avtal anpassade till den aktuella verksamheten. 
Nackdelen kan dock vara att det krävs mer från borgenärernas sida för att se till att de får sin 
säkerhet. Från bankväsendets sida skulle säkerheter såsom exempelvis personlig borgen 
kunna bli aktuellt. En annan nackdel med detta är att bestämmelser om ansvarsgenombrott 
skulle i allt större grad bli aktuellt. Detta innebär alltså med andra ord att associationsformen 
aktiebolags främsta kännetecken allt mer skulle gå förlorad och i allra värsta fall urholkas 
helt. Vi ser här alltså att samtidigt som aktiebolagsformen skulle bli allt med attraktiv skulle 
den samtidigt förlora sitt syfte och därmed förlora sin popularitet. Slutligen skulle detta 
alternativ innebära omfattande ändringar i lagstiftningen.

Alternativet att kombinera ett minimikapital med att successivt göra en inbetalning har även 
den sina för- och nackdelar. För det första skulle det ur lagstiftningsarbetets synpunkt 
innebära viss omarbetning. I övrigt tycker jag att detta kan vara ett bra förslag att kombinera 
med dagens satta minimikapital. Det håller i viss mån undan missbruket av aktiebolagsformen 
samtidigt som det ger ökad tillgänglighet för de nybildade företag som inte kommer upp till 
beloppet om 100 000 kr och vi kan därmed täcka in den skara som ligger kring genomsnittet 
av kostnaden som uppstår vid att starta ett aktiebolag. Dock skulle reglerna kunna bli 
krångliga när det handlar om en valmöjlighet att anamma successiv inbetalning. Utifrån sett 
skulle det också kunna bli besvärligt eftersom tiden från att första inbetalningen är gjord fram 
till den sista blir som en slags gråzon med osäkra borgenärsskydd och ansvar. Att samtidigt 
sänka dagens aktiekapital anser jag inte vore någon bra idé.  Det skall antingen vara fråga om 
att sänka beloppet och därigenom ge möjlighet till småföretagare eller att bara anamma 
successiv inbetalning och behålla samma beloppsgräns som idag.

Överlag anser jag att en sänkning kan vara rimlig eftersom det har visat sig att det inte skulle 
göra så stor skillnad. Frågan är dock om 50 000 blir en sänkning som även det blir för drastisk 
i och med att detta historiskt sett blir det lägsta beloppet som Sverige har haft. Samtidigt går 
det att fråga sig om det är rimligt att Sverige ligger med ett minimikapital som är på en 
betydligt högre nivå än övriga EU. Men det har i betänkandet fastslagits att argumentet om att 
aktiebolag bedrivs genom filialer inte i dagsläget är hållbart när det i Sverige är förhållandevis 
få företag som utnyttjat detta. Det skulle dock kunna ske en uppåtgående trend för detta om 
Sverige behåller minimikapitalet till 100 000 kr.

Sammanfattningsvis anser jag att alternativet att utesluta minimikapitalet inte är något som 
bör övervägas. Det må ur internationell synvinkel ha skett en sådan tendens men att vi här i 
Sverige skulle ta ett sådant stort kliv från 100 000 kr till 0 kr anser jag vore riskabelt. Det blir 
att spela på allt för osäkra kort samt att kostnaden av en sådan ändring skulle kunna bli enorm. 
Att istället bara sänka aktiekapitalet är något som tankarna istället bör riktas mot. Vi behåller i 
det fallet befintliga principer och skydd och kostnaden vid negativ effekt skulle inte bli lika 
stor. Successiv inbetalning är också ett alternativ som det tåls att fundera på, men i så fall med 
dagens beloppsgräns. Det kan dock, vilket framgått ovan, upplevas som en utveckling som 
skulle leda till att aktiebolagslagen skulle kunna uppfattas som krånglig. Därför anser jag att 
det bästa alternativet vore att sänka kapitalet till 50 000 kr, vilket innebär att sänka till en viss 
del och på sikt se hur utvecklingen skett efter denna sänkning. Därefter skulle det gå att 
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fundera på att eventuellt ta bort minimikapitalet om det visar sig leda till en positiv utveckling 
av att minska till 50 000 kr. 
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