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1. INLEDNING  
_____________________________________________________________________________________________________ 

I detta inledande kapitel kommer den grundläggande informationen tas upp utifrån syftet 

och problemformuleringen. En bakgrundsbeskrivning om ämnet presenteras och en 

förklaring om vad som vill uppnås anges. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

1.1 PROBLEMBAKGRUND  
Aktiebolagsformen är i dagsläget en av de största associationsformerna i Sverige 

(Bolagsverket(B), 2015). Bolagsformen beaktas som en juridisk person och innefattar ett 

begränsat ansvar för bolagsägarna jämfört med andra associationsformer, vilket är en 

betydande anledning till dess framgång. (Bolagspartner.se, 2015). Bolagsägarna av ett 

aktiebolag har i de flesta fall enbart personligt ansvar för aktiekapitalet, som är insatsen i 

aktiebolaget. Bryter ägarna mot de aktiebolagsrättsliga reglerna genom att förbruka mer 

än halva aktiekapitalet riskerar ägarna att bli ansvariga för mer än kapitalinsatsen. 

Förbrukat aktiekapital bedöms juridiskt sett som kapitalbrist och enligt aktiebolagslagen 

(ABL) ska en så kallad kontrollbalansräkning (KBR) upprättas. Vid upprättandet av en 

KBR värderas samtliga skulder, tillgångar och avsättningar i bolaget utifrån särskilda 

värderingsregler som gäller specifikt för upprättandet av en KBR. Syftet med en KBR är 

att avgöra om misstanken kring kapitalbrist är korrekt. Stämmer detta ska en första 

kontrollstämma genomföras där beslut om likvidation eller om bolaget ska drivas vidare 

fastställs. Bolagsägarna har därefter åtta månader på sig att återställa aktiekapitalet eller 

försätta bolaget i likvidation. Efter dessa åtta månader ska en andra kontrollstämma 

genomföras där en ny KBR ska upprättas. Skulle den påvisa att aktiekapitalet är återställt 

kan bolaget drivas vidare, men skulle den fortfarande påvisa kapitalbrist måste bolaget 

försättas i likvidation. Styrelsen samt verkställande direktören (VD) riskerar att bli 

betalningsansvariga från och med den tidpunkt kapitalbristen infann sig. (Thomasson, 

2013, s. 109) (ABL2005:551,25:1) Det kan tyckas att KBR-reglerna är trubbiga i dess 

upprättande och inte kan beaktas som en förebyggande åtgärd vid kapitalbrist, utan mer 

som en tvingande regel som klargör att bolagsägarna följer den lagstiftning som existerar. 

I och med dagens moderna och EU-harmoniserade aktiebolagsform bör en alternativ 

lagstiftning eller förändring av kap. 25 i ABL som berör kapitalbrist övervägas.  

Historiskt sett var syftet med kapitalkravet att det skulle ha funktionen som ett skydd å 

borgenärernas vägnar i bolaget. Under senare år har det ursprungliga syftet inte haft lika 

stor betydelse utan nya syften, som exempelvis en seriositetsspärr, har utvecklas med 

tiden. (Jansson, 2010) Lagen om aktiebolag upprättades redan år 1848, men kravet på ett 

minimikapital infördes inte förrän år 1895 då industrialiseringen tog fart i Sverige. I 

samband med industrialiseringen ökade antalet aktiebolag och affärstransaktioner och i 

och med en omfattande förändring av dåvarande aktiebolagslagen infördes även 

kapitalkrav på 5 000 kronor. Nästa förändring av kapitalkravet dröjde sedan ända fram 

till år 1973 då en höjning till 50 000 kronor verkställdes.  Motiveringen till höjningen var 

att penningvärdet hade förändrats sedan år 1895, men även för att återigen fungera som 
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ett borgenärsskydd. (Prop.1973:93) (SFS1975:1385) År 1995 ökade kapitalkravet ännu 

en gång i samband med uppdelningen av privata- och publika aktiebolag 

(Prop.1993/94:196). Aktiekapitalet för de privata aktiebolagen ökade till 100 000 kronor. 

Höjningen motiverades med att bolagsformen enbart skulle locka seriösa företagare och 

ge ett ökat skydd för borgenärerna. (SOU2008:49) (Sandström, 2012, s. 50) I bilaga tre 

ges en översikt av samtliga historiska händelser kring kapitalkravets utveckling. 

Senaste ändringen beträffande kapitalkravet för privata aktiebolag började ta form under 

år 2008 då regeringen gav advokaten Carl Svernlöv i uppdrag att leda en utredning kring 

kravet på lägsta tillåtna aktiekapital för privata aktiebolag. Svernlövs uppdrag innefattade 

bland annat att utreda om det var rimligt att sänka gränsen från dåvarande 100 000 

kronor till 50 000 kronor i kapitalkrav. Intentionen med en tänkbar sänkning var att den 

ändringen skulle ingå i den förenklingsprocess som pågick i Sverige samt i övriga Europa. 

Processens avsikt var att stärka konkurrenskraften i aktiebolagen. (SOU2008:49) 

Regeringens intention var inte längre att aktiekapitalet skulle fungera som ett 

borgenärsskydd i första hand, utan mer som en seriositetsspärr. Vissa europeiska länder 

har sedan en längre tid tillbaka tagit bort kapitalkravet helt eller sänkt det till en euro eller 

ett pund. Vid Svernlövs utredning behandlades en sänkning till Europas kapitalkravnivå 

inte lika djupgående som sänkningen till 50 000 kronor (SOU2008:49). En sänkning från 

100 000 kronor till en krona skulle gå i strid mot den seriositetsspärr som regeringen vill 

upprätthålla. (Jansson, 2010)  

År 2009 skapades en proposition av regeringen som föreslog att sänkningen skulle 

genomföras. Enligt propositionen skulle det leda till att aktiebolagsformen blev mer 

attraktiv bland företagare. (Prop.2009/10:61) Nästkommande år godkändes 

propositionen och blev till lagstiftning genom en förändring i Aktiebolagslagen 

(SFS2005:551). Förväntningarna regeringen hade på lagändringen var att 

sysselsättningen skulle öka, förenkling av bolagsformen skulle ske och att tillväxten i 

ekonomin skulle förbättras (Motion2010/11:Sk411, 2010). Från Sveriges aspekt kan det 

bedömas som en vag harmonisering till EU:s förenklingsarbete för medlemsländernas 

företagande inom och över gränserna.  Akademiker som är insatta i ämnet anser att 

insolvenslagstiftning och den europeiska bolagsformen SPE-bolag kan komplettera 

nationell bolagslagstiftning och skapa en ökad harmonisering inom EU-regionen. (De 

Weijs, 2012) (Kirshner, 2010) (Ewang, 2007) (Artene, Domil, Bostan, & Roman, 2012) 

Sverige kan därmed välja att förenkla sin nationella ABL eller utveckla en 

bolagslagstiftning i harmonisering med EU. I nuläget har regeringen valt att fokusera på 

förenklingen av den nationella ABL med beaktande av EU:s förenklingsarbete. 

(SOU2008:49)  
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1.2 PROBLEMDISKUSSION  
Innan senaste sänkningen blev definitiv har flertalet studier och undersökningar 

utformats angående effekterna av aktiekapitalets eventuella sänkning till 50 000 kronor. 

Ett exempel på en sådan studie är Sänkning av aktiekapitalet- vad blir effekten? som 

genomfördes år 2009 av en student på magisternivå (Silverhall, 2009). Nu när sänkningen 

är definitiv i ABL sedan år 2010 finns det anledningar att reflektera över hur 

lagstiftningen kan tänkas förändras om en ytterligare sänkning genomförs. I svensk 

politik har det diskuterats om en ytterligare sänkning till debatterade en krona. En sådan 

sänkning skulle i sådana fall följa övriga EU-länders utveckling. EU har bland annat infört 

en etableringsfrihet via Centros-målet som innebär att företagare ska kunna etablera sina 

bolag mer fritt över medlemsländernas gränser jämfört med tidigare. Förekomsten av 

skilda bolagsformer inom EU skapar en problematik, eftersom det möjliggör konkurrens 

mellan medlemsländernas bolagsformer. Det kan leda till specialisering av ett lands 

bolagsform snarare än konvergens och harmonisering av bolagsrätten. (Armour, 2005) 

Vissa länder gynnas medan andra länder missgynnas av etableringsfriheten och det är 

något som bör beaktas för en fortsatt konvergerad lagstiftning. Frågor kan då uppkomma 

om hur konkurrenskraftig Sveriges aktiebolagslagstiftning är jämfört med övriga 

medlemsländers aktiebolagsregleringar. Aktiekapitalet har länge ansetts som en av 

grundpelarna gällande borgenärsskyddet och ett avskaffande av kapitalkravet skulle 

eventuellt kunna påverka insolvensrätten och aktiebolagslagens nuvarande uppställning 

och innehåll. (Dotevall, 2006)  

Denna studie ämnar till att belysa problematiken av aktiekapitalets senaste förändring 

och vad konsekvenserna kan bli för bolagsägarna om en ytterligare sänkning blir aktuell. 

Sannolikheten till att bibehålla kontrollbalansräkningar vid en ytterligare sänkning är låg. 

Nya sätt för att upptäcka kapitalbrist i bolag bör undersökas vid en sådan sänkning och 

de är dessa problem inom lagstiftningen som ska belysas i studien genom att intervjua 

insatta respondenter i ämnet. Ewang (2007) beskriver att insolvenslagstiftning är något 

som skulle kunna tänkas ersätta nuvarande lagstiftning, men det är oklart hur det 

påverkar bolagsägarna då forskningen är mer inriktad på borgenärernas fördelar (Ewang, 

2007).  

1.3 PROBLEMFORMULERING 
Utifrån den presenterade problematiken för bolagsägarna gällande förändringar kring 

kapitalkravet för aktiebolag har följande frågeställningar utformats: 

 Vilka aktuella och framtida konsekvenser utsätter sig bolagsägarna för vid 

kapitalbrist och hur stor är medvetenheten kring konsekvenserna? 

 Vilka förebyggande- och återställandeåtgärder förekommer vid kapitalbrist för 

privata aktiebolag? 

 Finns det tendenser till att sambandet mellan kapitalkravet och 

kontrollbalansräkning kan försvinna i framtiden och bytas ut mot ny lagstiftning 

gällande kapitalbrist och obestånd?  
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1.4 SYFTE  
Studien syftar till att redogöra för tänkbara konsekvenser som bolagsägarna utsätts för 

när kapitalbrist uppstår, hur konsekvenserna åtgärdas samt hur de aktiebolagsrättsliga 

reglerna påverkar aktiekapitalkravet i aktiebolagen.  

1.5 MÅLGRUPP 
Studien riktar sig främst till studenter som studerar privata aktiebolag och lagstiftning 

gällande obestånd och kapitalbrist. Studien riktar sig även till bolagsägare i privata 

aktiebolag för att öka deras medvetenhet om vilka konsekvenser de utsätts för vid 

förbrukat aktiekapital.  

1.6 AVGRÄNSNING 
Studien kommer att begränsa sig till privata aktiebolag. Med aktiebolag i kommande 

kapitel syftas det därmed på privata aktiebolag. En ytterligare begränsning görs till att 

enbart belysa konsekvenser för bolagsägarna inom fåmansbolag. 
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2. METOD 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Kapitlets avsikt är att beskriva processen som har genomgåtts för att besvara 

frågeställningarna och syftet med studien. Inledningsvis ges en överskådlig beskrivning 

kring hur studien har genomförts för att sedan beskriva genomförandet mer detaljerat.  

2.1 VAL AV INRIKTNING  
Studien inriktar sig på ett ämne inom ekonomistyrning, där intresset finns för det under 

en längre tid debatterade aktiekapitalet i privata aktiebolag. Studiens inriktning skulle till 

en början behandla aktiekapitalet historiskt sett fram tills i år alternativt ur 

borgenärernas perspektiv. Efter att litteratursökningen genomfördes hittades flertalet 

redan skriva studier om de tänkta ämnena. Tidigare studenter har genomfört sådana 

studier och dessa är Aktiekapitalet=Borgenärsskydd?- Med fokus på utdelningsreglerna 

(Johansson & Jonsson, 2009) och Sänkning av aktiekapitalet- vad blir effekten? (Silverhall, 

2009). Studiens inriktning fick därmed en annan vinkel på fenomenet genom att belysa 

framtidssynen på aktiekapitalet och konsekvenserna för bolagsägarna. Aktiekapitalet är 

något som varit debatterat sedan utredningen Carl Svernlöv påbörjade år 2008 och att 

bedöma framtida tendenser kan vara relevanta för de berörda aktiebolagsägarna samt för 

svensk lagstiftning. Ämnet anses aktuellt eftersom det har debatterats under en längre 

tidsperiod samt att det förekommer en omedvetenhet hos bolagsägarna om 

konsekvenserna vid kapitalbrist. Konsekvenserna handlar inte enbart om att kunna bli 

personligt ansvarig för försummelsen av aktiekapitalet, utan också hur det påverkar 

ägarnas framtid till att kunna starta upp nya aktiebolag. I studien kommer 

konsekvenserna bolagsägarna utsätter sig för belysas utifrån ett antal respondenters 

perspektiv som anses ha en gedigen kunskap på området som ska studeras. De 

respondenter som kommer ge sina åsikter på området är revisorer, en konkursförvaltare, 

en kreditanalytiker, en rådman, en borgenärsektionschef och en ekonom. En inblick 

kommer att ges om hur framtidens lagstiftning kan se ut ifall kapitalkravet minskar till 

lägre nivåer, och då gällande kravet på kontrollbalansräkningar. Studien kommer således 

ge indikationer på hur en framtida lagstiftning och bolagsform kan tänkas utformas. För 

att utforska studiens ämne har fokus lagts på intervjuer och teoriinsamling.  

2.2 VETENSKAPLIG ANSATS – ABDUKTION  
Den vetenskapliga ansatsen som valts för studien är en abduktiv teoriansats, vilket kan 

ses som en kombination av de deduktiva och induktiva ansatserna. Den abduktiva 

ansatsen har gjort det möjligt att förflytta sig mellan teori- och empiriavsnitten då 

förståelsen successivt vuxit fram under studiens gång. (Patel & Davidson, 2003, ss. 24-25) 

Abduktionens funktion har varit att klarlägga att strukturen i Teori och begrepp kapitlet 

samt Empiri kapitlet har följt en röd tråd och tagit upp sådant som är relevant för att 

besvara frågeställningarna. Studien har störst inslag av en deduktiv ansats då det valts att 

hitta teoretisk information innan verkligheten har beaktats via intervjuer. Den induktiva 

delen i studien behandlar framtidssynen på kapitalkrav och avser att insamla tillräckligt 
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med information från respondenterna för att framtida tendenser av kapitalkravet kan 

klarläggas.   

2.3 KVALITATIV FORSKNINGSMETOD  
Med frågeställningarna som grund har en kvalitativ forskningsmetod valts. Valet av 

forskningsmetoden grundar sig i att studien vill beskriva och förklara hur ämnet påverkat 

bolagsägarna utifrån de lagar och regelverk som förekommer i nuläget och kan tänkas 

uppkomma i framtiden. Forskningsmetoden har lämpat sig väl då studien grundats i 

tidigare forskning som skapat en förförståelse för ämnet, vilket sedan har kopplats till 

respondenternas perspektiv. Ett kvantitativt tillvägagångssätt utesluts således då enkäter 

och statistik inte lämpat sig för huvudsyftet av studien. Uteslutandet har motiverats 

genom att studien inriktat sig åt framtida tendenser. Den kvalitativa forskningsmetoden 

blir många gånger mer fördjupad än en kvantitativ studie där fokus ligger på att skapa en 

överskådlig bild istället för en djupgående. Ytterligare fördelar som har talat för en 

kvalitativ metod är att den baseras mer på ord, respondenternas uppfattningar, processer 

och flexibilitet (Bryman & Bell, 2013, ss. 392-433). Utifrån de öppna intervjuerna som 

syftat till att utveckla en tillräcklig kunskap om framtida tendenser anses studien 

överensstämma med de huvudsakliga delar som är typiska för den kvalitativa 

forskningsmetoden. Den valda forskningsmetoden gör det svårt att replikera studien då 

forskningsmetoden är ostrukturerad och grundas i hur författaren av studien är som 

person och tolkar sina resultat (Bryman & Bell, 2013, s. 414).  

2.4 UNDERSÖKNINGSDESIGN  
Delkapitlet ger information om studiens insamling och analys av data samt dess 

tillvägagångssätt. Det belyses för att uppfylla samtliga undersökningskriterier med 

studien, således reliabilitet, validitet och överförbarhet.  

2.4.1 LITTERATURSTUDIE 
I första stadiet av denna studie har en grundlig litteraturstudie gjorts för att skapa en 

förförståelse av ämnet och vad som tidigare forskats kring det. Litteraturstudien 

påbörjades 20 mars år 2015 och informationen har främst framtagits från DiVa, 

uppsatser.se och via Mälardalens högskolebibliotek i Västerås. Somliga litteraturkällor 

har använts under tidigare kurser på ekonomprogrammet. De sökord som har använts 

under litteratursökningen har varit: aktiekapital, kontrollbalansräkning, kapitalkrav, 

förbrukat aktiekapital, aktiebolagslagen och sänkning. Det visade sig finnas flertalet 

tidigare uppsatser med inriktning på hur effekterna kan tänkas se ut vid en sänkning av 

aktiekapitalet hos privata aktiebolag, då dessa skrevs innan år 2010. Denna studie 

kommer att skilja sig från ovanstående uppsatser då den kommer att utgå från den 

definitiva sänkningen. Studien ämnar till att förklara hur ytterligare sänkningar påverkar 

nuvarande lagstiftning där krav på kontrollbalansräkning föreligger när aktiekapitalet är 

förbrukat till hälften, samt vilka konsekvenser det medför för bolagsägarna att hamna 

under minimikravet.   
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Litteraturstudien har sedan övergått till att finna vetenskapliga artiklar inom ämnet med 

avsikten att få en vetenskaplig höjd i studien samt för att öka tillförlitligheten i Teori och 

begrepp kapitlet. De sökord som varit mest användbara har varit capital stock, bankruptcy, 

SPE, EU, share capital, insolvency, aktiekapital, och balance sheet. Det förekom flest 

vetenskapliga artiklar gällande Europas harmonisering av bolagsformer och 

förenklingsarbete för bolag inom unionen. Det har enbart tagits med sådan information 

som har kunnat relateras till svenska statliga utredningsbetänkanden. De vetenskapliga 

artiklar som handlar om de övriga teoridelarna i Teori och begrepp kapitlet styrker 

studiens rättskällor, elektroniska källor och litteraturkällor eller ger en mer utförlig 

förklaring av den teoretiska delen.  Artiklarna som använts har givit en ökad förståelse för 

hur obeståndsrätt och europeiska bolagsformer fungerar gentemot svenska privata 

aktiebolag. Under sökandet av vetenskapliga artiklar har databaserna Discovery och 

Google scholar främst använts.  

De sekundärkällor som studien är uppbyggd på har till stor del tagits från lagstiftningen 

och litteratur där det beskrivits hur aktiebolagsrätten är uppbyggd i nuläget och hur det 

har sett ut historiskt. Med hjälp av Mälardalens högskolebibliotek i Västerås har det 

funnits litteratur som beskriver bolagens aktiekapital samt aktiebolagsrätten i Sverige. De 

äldsta litteraturkällorna har bidragit till underlag i metoden och efterforskning har gjorts 

för att fastställa att inga nya metoder har uppkommit under senare tid samt att de 

fortfarande är aktuella i nuläget. Övrig litteratur är aktuell då aktiebolagslagen inte gjort 

några omfattande förändringar sedan införandet år 2006 och litteraturen har även 

jämförts mot Sveriges rikes lag för att säkerställa att litteraturkällornas rättsinformation 

är korrekt. Jämförelsen gjordes för att bedöma om litteraturkällorna höll en hög validitet.  

De elektroniska källorna har använts som komplement till de vetenskapliga artiklarna för 

att öka begripligheten av begreppen och ämnesområdena som tagits upp. Somliga källor 

har en begränsad informationskvalité, men har kompletteras med liknande information 

från de källorna med högre kvalité för att säkerhetsställa att informationen är tillförlitlig.  

2.4.2 URVALET AV RESPONDENTER  
Respondenturvalet fick besvara frågeställningarna genom semistrukturerade intervjuer 

som belyst ämnet utifrån sex olika yrkeskategorier; auktoriserade revisorer, 

konkursförvaltare, kreditanalytiker, rådman, borgenärssektionschef och ekonom. Urvalet 

har således inte skett slumpmässigt utan skett utifrån företagsregister och tidigare 

kontakter med myndigheterna och bolagen. Revisorer och konkursförvaltare är de 

respondenter som har haft kunskap för att kunna besvara samtliga frågor ur 

intervjuguiden på ett mer djupgående sätt än övriga respondenter. Störst fokus har 

således lagts på revisorer och konkursförvaltare. Övriga respondenter har varit en 

bidragande faktor för att få förståelse för ämnet samt för att kunna styrka teorin utifrån 

vissa delar av intervjuguiden.  Respondenterna anses trovärdiga då de arbetat inom sitt 

område under en längre tidsperiod och har utvecklat en djup kunskapsbas inom ämnet 

som studeras.  
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Under förstadiet av urvalsprocessen fanns det problematik med att hitta lämpliga och 

kvalificerade respondenter till studien. Initialt ämnades enbart att yrkeskategorierna 

revisorer och konkursförvaltare skulle intervjuas då de ansågs ha störst inblick i ämnet. 

Under urvalsprocessen har även andra yrkeskategorier kontaktas då de har en viss 

inblick i ämnet. Dessa uppkom genom rekommendationer från de initiala 

respondenterna, vilket ledde till en så kallad snöbollseffekt gentemot ett par respondenter 

även om detta inte var ursprungstanken. En snöbollseffekt innebär att ett mindre urval av 

respondenter har använts för att få kontakt med ytterligare respondenter som är 

relevanta för studien (Bryman & Bell, 2013, ss. 206-207). Efter att de första intervjuerna 

genomförts ökade responsen hos urvalet och problematiken med lämpliga respondenter 

utreddes. Valet att enbart ha en kreditanalytiker, en rådman, en borgenärssektionschef 

och en ekonom i studien styrks genom att dessa respondenter arbetar med kapitalbrist 

och obestånd på ett översiktligt plan. Dessa kunde således ge sådan information som var 

givande för val av teori och delar av empirin, men inte för syftet som helhet av studien. 

Förhoppningar om att intervjua flertalet konkursförvaltare fanns, men på grund av ett 

svagt intresse från advokatbyråerna har det inte varit genomförbart. I tabell 1 nedan ges 

en översiktlig bild om vilka yrkeskategorier som använts och hur många respondenter 

det förekommer inom varje kategori.  

Yrkeskategori Antal respondenter från varje kategori 

Revisorer 3 

Konkursförvaltare 1  

Kreditanalytiker  1 

Rådman 1 

Borgenärssektionschef 1 

Ekonom 1 

Totalt: 6 Totalt: 8 

Tabell 1- Yrkeskategorisering och antal respondenter (Egentillverkad, 2015) 

2.4.3 DATAINSAMLING AV PRIMÄRDATA 

Datainsamlingen av primärdata tillkom efter att litteraturstudien hade gjorts och viss 

teoretisk bakgrundsinformation hade sammanställts. Den undersökningsmetod som valts 

att användas vid insamlingen av primärdata till studien är intervjuer. Kontakt har skett 

med advokatbyråer, revisionsbyråer, Tingsrätten, Skatteverket och Kronofogden i 

Mälardalsregionen. Kontakten har till en början skett via mailkontakt där författarna 

presenterat sig och den studie som skulle genomföras. Därefter var förhoppningen att få 

en muntlig intervjutid bokad med varje respondent för att få samma förutsättningar för 

samtliga intervjuer. Då en kvalitativ forskningsmetod valts anses det lämpligt att upprätta 



Metod 

9 
 

semistrukturerade intervjuer. Det innebär att möjligheten fanns att ställa öppna frågor 

med följdfrågor ifall behovet fanns, vilket har utformat flexibla intervjuer. (Bryman & Bell, 

2011, ss. 475-480) En intervjuguide har använts under samtliga intervjutillfällen och den 

innehöll olika delområden inom ämnet med ett antal delfrågor under varje område. Syftet 

med uppdelningen av områdena inom ämnet var att få en lättöverskådlig struktur i Teori 

och begrepp kapitlet, Empiri kapitlet samt Analys kapitlet och bedöma vilken typ av 

information de olika områdena inom ämnet bidrog med till studien. Den teoretiska 

sammankopplingen har gjorts via en operationalisering (Bryman & Bell, 2011, s. 169) av 

intervjuguiden. I samband med utskicket av intervjuguiden tillades även att 

respondenterna inte behövde besvara samtliga intervjufrågor då vissa frågor var mer 

inriktade mot specifika yrkeskategorier. Respondenterna fick själva tillägga något om de 

ansågs att något ytterligare borde beaktas i samband med studien.   

 

Respondenternas svar har spelats in under intervjutillfällena för att kunna transkribera 

informationsinsamlingen, förutom en intervju med en revisor som skedde via 

mailkontakt. Koncentrationen har därmed kunnat riktas på respondenten och dess svar 

mer utförligt än om anteckningar löpande upprättats. Nackdelarna med inspelade 

intervjuer är att vissa respondenter känner sig obekväma under intervjun och det bidrar 

till hämmade resultat i informationsinsamlingen under intervjuerna. (Bryman & Bell, 

2013, ss. 489-495) Under intervjutillfällena upplevdes respondenterna inte ha några 

invändningar mot att deras svar spelades in, utan de verkade bekväma med situationen.  

 

2.4.3.1 Genomförandet av intervjuerna  

En grundläggande del av studien har varit intervjuerna med insatta respondenter. 

Respondenterna gav en större förståelse för sambanden mellan de teoretiska begreppen 

som var lägligt att beakta i teoriavsnittet för att en så tydlig bild som möjligt skapades 

kring ämnet.  

Den första intervjun ägde rum 2015-04-14 med Lars Kjellström som är auktoriserad 

revisor på KMPG och genomfördes på kontoret i Västerås klockan 10.00. Intervjun med 

Kjellström resulterade i en transkribering på tre sidor. Den andra intervjun ägde rum hos 

Västmanlands Tingsrätt 2015-04-15 med rådmannen Karl-Åke Persson klockan 13.00 i 

Tingsrättens konferensrum, vilket resulterade i en transkribering på tre sidor. Den tredje 

intervjun ägde rum med Peter Säll som är en konkursförvaltare på Advokatfirman Sparrin 

och genomfördes på deras kontor i Västerås 2015-04-15 klockan 14.15. Intervjun med 

Säll resulterade i två och en halv sida transkribering. Fjärde intervjun genomfördes med 

Lennart Edström på PwC 2015-04-20 via mailkontakt istället för den tänkbara personliga 

intervjun då han hade ett fullbokat schema under studiens tidsperiod. Intervjuguiden 

mailades därför till honom där han svarade i den bifogade intervjuguiden och hans svar 

återkom under samma dag. Den femte intervjun ägde rum med Jhimmy Ingvarsson som 

är auktoriserad revisor samt huvudägare av revisionsbyrån Adsum och intervjun 

genomfördes på Adsums kontor 2015-04-21 klockan 14.30. Intervjun med Ingvarsson 

resulterade i fyra sidors transkribering. Sjätte intervjun genomfördes med Nordeas 
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kreditanalytiker Johan B. Eriksson på regionkontoret för Västmanland/Närke/Dalarna i 

Västerås 2015-04-23 klockan 13.15. Intervjun med Eriksson resulterade i en 

transkribering på två och en halv sida. Sjunde intervjun ägde rum med Erik Lundh från 

Skatteverkets borgenärssektion på Mälardalens högskola i ett utav skolans grupprum 

2015-04-27 klockan 10.00. Intervjun med Lundh resulterade i en transkribering på två 

sidor. Den sista intervjun ägde rum med Ola Thörnkvist som är ekonom på Kronofogdens 

huvudkontor 2015-05-06 klockan 15.00. Intervjun skedde över telefon och resulterade i 

en transkribering på två sidor. Intervjuerna utfördes av två intervjuare och de muntliga 

intervjuerna transkriberades samma dag. Mailintervjun med PwC skrevs ner direkt efter 

svaren tillhandahölls. Respondenternas erbjöds anonymitet, vilket ingen valde. 

Intervjuerna med PwC, Kronofogden och Skatteverket har valts att enbart belysas i Empiri 

kapitlets Figur 3 som sammanfattar respondenternas svar mot studiens frågeställningar. 

De tre intervjuerna har valts att enbart belysas i Figur 3, eftersom dessa respondenter 

tillfört information för att besvara frågeställningarna, men större delar av informationen 

har uteslutits för att skapa ett mer lättläst och koncist Empiri kapitel.   

2.4.4 OPERATIONALISERING  
Intervjuguiden som har skapats innehöll olika områden i ämnet som ansetts 

grundläggande för att kunna besvara frågeställningarna och syftet i inledningsavsnittet. 

Intervjuguiden finns under bilaga två. De valda områdena inom ämnet låg till grund för 

uppställningen av Teori och begrepp kapitlet, Empiri kapitlet och Analys kapitlet. En 

operationaliseringstabell har skapats där intervjufrågorna förknippas med den teoretiska 

anknytningen och motiveringen till de ställda frågorna. 

Intervjufråga Teoretisk anknytning Motivering till ställda frågor 

1,2 Allmänt om de 

intervjuade 

Trovärdighetsbedömning av 

respondenternas svar 

3,4,5 Kapitalbrist och obestånd Få en beskrivning om tillvägagångssätt och 

åtgärder vid kapitalbrist och obestånd. 

6,7,8 Konsekvenser för 

bolagsägarna 

Få information om konsekvenser och 

medvetenhet om bolagsägarnas risktagande 

utifrån respondenternas perspektiv. 

9,10,11 Kapitalkravet framtida 

utveckling 

Kommer ytterligare förändringar att ske 

inom den närmsta tiden? Kräver detta en ny 

lagstiftning kring obestånd och kapitalbrist? 

Tabell 2- Operationalisering (Egentillverkad, 2015)  
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2.5 RELIABILITET   
Reliabiliteten påvisar om resultatet kan tänkas bli desamma ifall studien skulle 

genomföras ytterligare en gång, eller om den påverkas av slumpartade eller tillfälliga 

förutsättningar. Vid denna kvalitativa studie har det varit svårt att mäta hur stabil den 

faktiskt var. Det som skulle kunna minskat reliabiliteten har varit ifall respondenterna 

gett olika svar på intervjufrågorna vid olika tillfällen på grund av tillfälliga förutsättningar, 

så kallad extern reliabilitet. (Bryman & Bell, 2013, s. 401) Lagstiftningen förändras å 

andra sidan regelbundet och det kan givetvis leda till att respondenten ger förändrade 

svar på grund av det. Alla andra tillfälliga förutsättningar har försökts att minimeras för 

att respondenten svarar liknande även vid ett annat intervjutillfälle med samma frågor. 

Samtidigt är det svårt att försäkra sig om att respondenterna inte ändrar åsikter med 

tiden eller utifrån händelser, men det är något studien inte kunnat påverka. Noggrannhet 

kring att samtliga intervjuer genomfördes på samma sätt fanns för att upprätthålla en god 

reliabilitet.  

Den interna reliabiliteten handlar om hur författarna som skriver studien tolkar det de 

ser och hör, och om de tolkar detta likasinnat. (Bryman & Bell, 2013, s. 401) Utifrån den 

upprättade intervjuguiden har tolkningen enbart skett utifrån det som belysts i Teori och 

begrepp kapitlet och således har inga tidigare personliga erfarenheter eller åsikter 

påverkat studien. Något som är nära förknippat med intern reliabiliteten är objektivitet, 

och det har tagits i beaktande genom att författarnas egna värderingar inte påverkar 

studien. Studien har enbart belyst och dragit slutsatser utifrån sådant som insamlats via 

primär- och sekundärdata för att kunna styrka resultaten.  

2.6 VALIDITET  
Validitet grundas på hur stor giltighet som förekommer i studien och hur aktuellt 

innehållet har varit för att kunnat dra slutsatser. Begreppet validitet anses viktigt för att 

generalisera studiers resultat. (Bryman & Bell, 2013, s. 401) Den interna validiteten, vilket 

motsvarar tillförlitligheten, har behandlats genom intervjuer med insatta respondenter 

för att bedöma att de begrepp och områden som behandlats i teorin stämmer överens 

med den faktiska betydelsen. Samtliga respondenter anses ha varit relevanta och tillfört 

tillräckligt med information genom sin kännedom om studiens ämnesområde. Den 

externa validiteten, delvis överförbarhetskriteriet, har varit svårare att upprätthålla god 

kvalité på. Det beror på att ett mindre urval av respondenter har medverkat. Författarna 

har valt att upprätthålla en förstärkt kvalité genom att intervjua olika yrkeskategorier 

som arbetar med obestånd och kapitalbrist för att belysa ämnet utifrån flera olika 

aspekter och inte enbart en yrkeskategori. Studien är svår att generalisera till andra 

situationer då dess avsikt inte har varit att replikeras. Studiens avsikt är att fungera som 

underlag för vidarestudier och ge en fingervisning på vilka framtida tendenser inom 

ämnesområdet som föreligger.   
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3. TEORI OCH BEGREPP  
_____________________________________________________________________________________________________ 

Detta kapitel går igenom centrala begrepp och definitioner som har relation med 

aktiekapitalet, kravet på kontrollbalansräkningar och EU:s utveckling. Första delen 

beskriver bolagsformen i Sverige för att skapa en förförståelse för ämnet, andra delen 

beskriver hur kapitalbrist uppdagas och belyser de åtgärder som finns för kapitalbrist. 

Tredje delen påvisar de konsekvenser som kan drabba bolagsägarna och den sista delen 

innefattar EU:s olika bolagsformer och nuvarande lagstiftning som gäller för dess 

medlemsländer.  

_____________________________________________________________________________________________________ 

3.1 NUVARANDE SVENSKA AKTIEBOLAGSFORMEN 
I detta delkapitel ges det en bakgrund om hur Sveriges aktiebolagsform är utformad, vilka 

kriterier som förekommer för att starta upp ett aktiebolag och hur kapitalkravet ser ut i 

nuläget. 

3.1.1 AKTIEBOLAG 
Privata aktiebolag kännetecknas dels av minimikravet på aktiekapitalet och dels av att 

aktierna inte är avsedda för spridning vilket menas att aktierna inte kan handlas med på 

börs eller liknande (Sandström, 2012, ss. 57-59). Följande regler gäller för ett privat 

aktiebolag enligt Bolagsverket: 

 De ska ha en styrelse med en eller flera ledamöter och minst en suppleant ska 

finnas. 

 De ska ha en styrelseordförande om styrelsen består av fler än en styrelseledamot. 

 Valmöjligheten till en VD finns, men är inget krav. (Bolagsverket(D), 2012) 

Aktiebolag är bland de mest flexibla bolagsformerna som förekommer i Sverige och 

innefattar i princip inget personligt betalningsansvar, således är ansvaret för 

bolagsägarna begränsat. (Gavrila, 2011) Privata aktiebolag har även en begränsad 

handlings rätt, gällande aktiespridningen, då de inte har möjlighet att sprida aktier och 

medverka på börsen. Privata aktiebolag är den mer förekommande formen av aktiebolag, 

vilket beror på dess enkla lagreglering. (De Jong, 2014)  

3.1.2 AKTIEKAPITAL FÖR PRIVATA AKTIEBOLAG  
För att finansiera aktierna hos ett aktiebolag köper ägarna själva en del av aktierna och 

på det sättet för in kapital i bolaget. Om det återstår några aktier kan de köpas av 

investerare som önskar placera kapital i bolaget, för framtida avkastning. Det finns som 

tidigare nämnt två former av aktiebolag med olika minimikrav på aktiekapitalet. Sedan år 

2010 har privata aktiebolag har ett minimikrav på 50 000 kronor. Det finns även 

möjlighet för ägarna att satsa mer kapital än minimikravet kräver. (E-conomic(A), u.å.) 

(Sandström, 2012, ss. 57-59)  
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3.2 KONSEKVENSER FÖR BOLAGSÄGARNA 
Under denna rubrik tas tänkbara konsekvenser som bolagsägarna kan komma att utsättas 

för vid kapitalbrist eller obestånd upp. Konsekvenserna är sådana som uppstår i direkt 

anslutning till kapitalbristen, samt konsekvenser som kan uppstå indirekt.  

3.2.1 PERSONLIGT BETALNINGSANSVAR FÖR BOLAGSÄGARNA 
Ett personligt betalningsansvar kan uppkomma vid följande situationer:  

 Om en KBR inte upprättas när kapitalbristen uppdagats 

 Revisorerna inte erhållit KBR för granskning 

 En bolagsstämma inte har genomförts efter att KBR visat kapitalbrist 

 Om styrelsen inte tagit beslut om likvidation inom 

åttamånadersperioden om kapitalbrist fortfarande skulle råda. (Björn 

Lundén Information AB, 2013) 

 

Innebörden av ett personligt betalningsansvar är att bolagsägaren personligt och 

solidariskt ansvarar för de förpliktelser som uppkommer för bolaget efter den tidpunkt 

kapitalbrist uppstått enligt ABL (SFS2005:551,25:18). Om bolagsägaren inte följer de 

skyldigheter som beskrivs i ABL kan denne direkt bli personligt ansvarig (SFS2005:551, 

25:20-20a). Det personliga betalningsansvaret fortlöper till den tidpunkt försummelsen 

inte längre kvarstår, således när aktiekapitalet återställts. (Björn Lundén Information AB, 

2013) Det personliga betalningsansvaret gäller enbart vid försumlighet och bevisbördan 

ligger på bolagsägaren. Bedömningen om bolagsägaren är skyldig grundas på den 

information denne haft tillgång till vid den aktuella tidpunkten. (Hagen, 2014) 

Vanligtvis gäller begränsat betalningsansvar i aktiebolag, men det finns vissa 

undantagsregler. Undantagsreglerna är när det personliga betalningsansvaret träder i 

kraft i ett aktiebolag, där bolagsägarna anses skyldiga till allvarliga försummelser eller att 

aktiekapitalet är förbrukat till hälften. Bolagsägarna kan bland annat bli 

betalningsskyldiga till bolagets borgenärer. Undantagsreglerna har framtagits för att 

undvika att oseriösa företagare missbrukar aktiebolagsformen med begränsat 

betalningsansvar. (Gavrila, 2011) Om företagarna vill skydda sina borgenärer och sig 

själva bör de försöka hålla det egna kapitalet minst lika stort som minimikravet på 

aktiekapital. (Bolagsverket(C), 2014) 

3.2.2 FÖRETRÄDARANSVAR  
Företrädaransvaret innebär att bolagsägarna kan bli personligt betalningsansvariga för 

skatter och avgifter som förekommer i bolaget. Det personliga betalningsansvaret träder 

in genom att bolagsägaren avsiktligen inte betalar dessa kostnader vid 

skatteförfallodagen. Skatteverket ska därmed erlägga en anmälan om det inträffade till 

Förvaltningsrätten som i domstol beslutar om företrädaransvaret ska inträda eller inte. 

(SFS 2011:1244 59:12-16)  
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3.2.3 F-SKATTSEDEL 
F-skattsedeln är som ett seriositetsbevis på att bolaget följer de lagar och regler gällande 

betalning av skatt och sociala avgifter vid utförda arbeten. F-skatten betalas månadsvis 

där en preliminär summa betalas in som vid slutet av räkenskapsåret ska ligga så nära 

den slutgiltiga skatten som möjligt. Betalar bolaget inte in F-skatt kan denne debiteras 

med kvarskatt och ränta på den slutgiltiga skatten. Har bolaget fått F-skatten 

tillbakadragen kan det bli betydande problem om bolagsägarna skulle vilja ansöka om F-

skatt återigen. (Skatteverket, u.å.) 

3.2.4 NÄRINGSFÖRBUD 
Enligt lagen om näringsförbud inträffar näringsförbud oftast i fall där bolagsägare dömts 

till grova ekonomiska brott. Bolagsägaren får därmed inte bedriva näringsverksamhet, 

ingå i en styrelse (varken som ledamot eller suppleant) eller teckna nya bolag. 

Näringsförbud tilldöms av domstol. Näringsförbudets längd presenteras i 

domstolsbeslutet, det kan lägst vara tre år samt högst tio år, men även kortare perioder 

kan förekomma. (SFS 2014:836) 

3.3 KAPITALBRIST OCH OBESTÅND 
Detta delkapitel berör begrepp och områden som är relaterat till obestånd och 

kapitalbrist. Bland annat beskrivs det vad kapitalbrist- och obeståndssituationer kan leda 

till samt vilka åtgärder som kan vidtas för att förebygga eller återställa aktiekapitalet. 

3.3.1 GÄLDENÄR & BORGENÄR 
En gäldenär är en person som har en skuld. Personen som gäldenären har en skuld till 

kallas borgenär och även för fordringsägare i vissa sammanhang. (Västmanlands 

Tingsrätt (B), 2014)  

3.3.2 SKILLNADEN MELLAN OBESTÅND OCH KAPITALBRIST  
I konkurslagen (SFS1987:672, 1:2) definieras begreppet obestånd som att ”gäldenären 

inte rättsligen kan betala sina skulder och oförmågan inte är tillfällig”. Obeståndet uppstår 

således när oförmågan att betala skulderna inte beror på enstaka händelser, utan bolaget 

har varit i kris under en längre period. Bolagets sammansättning av bolagsägare och 

styrelse har en viss inverkan på hur bolaget undviker obestånd. En drivande 

bolagsledning med flertalet aspekter skulle kunna vara till fördel vid en 

obeståndssituation, eftersom bolaget internt kan bedöma olika åtgärder utifrån olika 

aspekter. (Platt & Platt, 2012)  

Kapitalbrist å andra sidan är när bolaget har problem med att hålla aktiekapitalet över 

minimigränsen på 50 000 kronor. Kapitalbrist kan uppstå på grund av tillfälliga händelser 

eller lågkonjunkturer och kapitalbrist innebär att bolagsägarna måste agera enligt ABL’s 

bestämmelser gällande KBR. (Björn Lundén Information AB, 2013) 
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3.3.3 KONTROLLBALANSRÄKNING  
En KBR ska enligt 25 kapitlet i ABL (SFS2005:551,25) upprättas när det finns skäl att 

misstänka att aktiebolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade 

aktiekapitalet. Aktiebolagets revisor ska sedan granska den upprättade KBR för att 

fastställa att upprättandet har skett i enlighet med givna lagar och värderingsregler. 

Värderingsreglerna vid en KBR skiljer sig något från en ordinarie balansräkning. Vid 

kontrollbalansräkningen ska det egna kapitalet värderas som vanligt, dock får 

tillgångarna tas upp till ett högre värde och skulderna och avsättningarna till ett lägre 

värde om värderingsreglerna är i enighet med god redovisningssed. Visar den upprättade 

kontrollbalansräkningen att kapitalbrist råder ska ett beslut om likvidation tas upp på en 

bolagsstämma inom åtta månader. (Aktiebolagstjänst, u.å.) (Thomasson, 2013, s. 109) 

Under dessa åtta månader tas beslut om likvidationen ska genomföras eller om bolaget 

har resurser till att återställa aktiekapitalet. Efter dessa åtta månader ska en andra 

kontrollstämma genomföras där en ny KBR ska upprättas. Skulle den visa att 

aktiekapitalet är återställt kan verksamheten drivas vidare, men skulle det fortfarande 

visa kapitalbrist måste bolaget försättas i likvidation direkt. Styrelsen samt VD riskerar 

att bli betalningsansvariga från och med den tidpunkt kapitalbristen uppdagats som 

tidigare nämnts i inledningen. (Thomasson, 2013, s. 109) 

3.3.4 LIKVIDATION  
Om en KBR påvisar att det råder kapitalbrist i bolaget ska, enligt ABL, en likvidation 

genomgås (SFS2005:551) som tidigare nämnt under KBR kapitlet. Likvidation innebär att 

aktiekapitalet löses upp efter det att skulderna har betalats och eventuella överskott har 

fördelats ut till samtliga aktieägare. Det finns två olika typer av likvidation och den ena 

sker frivilligt av bolagets styrelse via ett stämmobeslut och den andra sker via tvång från 

antingen Bolagsverket eller via domstolsbeslut. (Bolagsverket(A), 2013) (Sandström, 

2012, ss. 382-386)  

Vid frivillig likvidation anmäler bolaget sig själva till Bolagsverket. Ett beslut om den 

frivilliga likvidationen ska ske senast åtta månader efter att kontrollbalansräkningen har 

upprättats. (Aktiebolagstjänst, u.å.) För att få besluta om en frivillig likvidation måste 

styrelsen eller aktieägaren ge ett förslag till beslut som ska följa med kallelsen i 

bolagsstämman. Om samtliga aktieägare är eniga efter bolagsstämman anmäls den 

frivilliga likvidationen till Bolagsverket som utser en advokat till likvidator. 

(Bolagsverket(A), 2013) 

Den andra typen av likvidation är tvångslikvidation och kan uppstå ifall bolaget inte har 

anmält behörig styrelse, verkställande direktör eller särskild delgivningsmottagare till 

Bolagsverket. Det kan också handla om ett bolag där revisorskrav finns, men att det inte 

har anmälts till Bolagsverket samt om årsredovisningen inte har kommit in elva månader 

från räkenskapsårets utgång. Alla allvarliga försummelser som bolaget står för anmäls av 

Bolagsverket. Tvångslikvidation via domslutsbeslut sker ifall bolaget likvideras på grund 

av kapitalbrist.  (Sandström, 2012, ss. 382-383) (Bolagsverket(C), 2014)  
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3.3.5 KONKURS  
Konkurs innebär att ett aktiebolag inte kan betala in sina skulder i tid och inte kommer 

kunna betala in dem under en längre period. Det är antingen gäldenären själv eller 

borgenären som rapporterar om obestånd och en anmälan om konkurs ska då ske. När 

ett beslut om konkurs fattats av Tingsrätten utser de även en konkursförvaltare. 

Konkursförvaltaren ska behandla konkursboet som är gäldenärens egendom och 

upprätta en bouppteckning för att dokumentera vilka tillgångar och skulder som 

gäldenären har. Efter att beslutet om konkurs är utfört får gäldenären inte: 

 Bedriva yrkesmässig rörelse 

 Råda över tillgångarna i konkursboet, som att sälja eller ge bort tillgångarna 

 Ingå i nya avtal eller sätta sig i skuld 

Skulle någon av dessa händelser inträffa kan gäldenären i fråga bli både straffskyldig och 

erhålla böter. När konkursen är avklarad får gäldenären tillbaka sin ekonomiska 

handlingsfrihet. (Västmanlands tingrätt (A), 2014) 

För att borgenärerna ska återfå sina fordringar måste tillgångarna som insamlats 

eventuellt säljas, för att sedan fördelas mellan borgenärerna enligt ett 

rangordningssystem. I de fall det förekommer tillgångar efter att borgenärerna med 

förmånsrätt erhållit sina fodringar har även resterande borgenärer en möjlighet att få 

sina fordringar inbetalda. Resterade borgenärer måste anmäla sina fordringar till 

Tingsrätten som beslutar om bevakningsförfarande ska genomföras. (Ibid.) 

Konkurser är ett fenomen som uppstår mer regelbundet hos mindre aktiebolag än de 

större aktiebolagen. Anledningarna tros vara svårigheterna att få finansiering från 

kreditinstitut och bolagen får därmed problem med att upprätthålla kassalikviditet, god 

solvens och lönsamhet. Konkurser genererar ofta väsentliga kostnader i form av 

exempelvis arvoden till konkursförvaltare. (Yazdanfar, 2008) 

3.3.6 UTMÄTNING  
Vid en konkurs görs en utmätning för att bedöma egendomarna den skuldsatte har och 

om det förekommer något utav värde som Kronofogden kan erhålla för att betala av 

skulden. En vanlig utmätning är löneutmätning. Arbetsgivaren betalar därmed en del av 

den skuldsattes lön till Kronofogden. Den skuldsatte får således leva på ett 

”normalbelopp”, även kallat existensminimum, som år 2015 ligger på 4675 kronor per 

månad för en ensamstående vuxen (Kronofogden, 2015). Andra sätt för att driva in 

tillgångar är utmätning av lös egendom, så som banktillgångar eller fast egendom, så som 

fastigheter (Västmanlands Tingsrätt (B), 2014). 

3.3.7 FINANSIERINGSALTERNATIV VID KAPITALBRIST OCH OBESTÅND  
Utöver konkurs- och likvidationsförfarandena förekommer det åtgärder som bidrar till 

att bolagsledningen istället kan fortsätta bedriva bolaget, vilket är nedanstående 

finansieringsalternativ.  
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Aktieägartillskott 

Det finns två olika typer av aktieägartillskott, villkorat och ovillkorat. Villkorat tillskott 

innebär att aktieägare sätter in ett aktieägartillskott. Vid ekonomisk möjlighet kommer 

bolaget sedan betala tillbaka kapitalet till borgenären. Vid en bolagsstämma fattas beslut 

om när återbetalningen ska ske. Ovillkorat tillskott innebär att aktieägaren som placerar 

ett aktieägartillskott inte återfår kapitalet. Framtida vinster vid försäljning av aktier 

möjliggör för aktieägaren att likväl återfå tillskottet genom positiv avkastning. 

(Vismaspcs, 2015) 

 

Nyemission 

Nyemission innebär att nya aktier skapas i bolaget för att öka aktiekapitalet. 

Bolagsledningen beslutar antalet aktier som ska utges och till vilket pris. (SFS 2005:551 

13:4,23)  

 

Finansiering från kreditinstitut 

Vid en ansökan om finansiering genomför kreditinstitutet en kreditprövning på 

aktiebolaget. Institutet granskar därmed bolagets återbetalningsförmåga. Anser 

kreditinstitutet att återbetalningsförmågan är god kan finansieringen medgivas. 

(Finansinspektionen, 2011) Hur kreditvärdigt ett aktiebolag är tas fram genom 

upplysningscentralen (UC). UC (u.å.) förklarar att dess kreditvärderingssystem ”beräknar 

risken för att ett företag hamnar på obestånd inom ett år” (UC, u.å.), vilket betyder att 

bolaget således inte är kreditvärdigt. UC (u.å.) beskriver en obeståndssituation som en 

situation där aktiebolaget inte kan fullfölja samtliga betalningsåtaganden som föreligger. 

Riskbedömningen sker på en skala ett till fem, där en etta innebär högsta risken för 

obestånd. (Ibid.) Det finns en uppfattning hos bolagsägarna att bolaget kan erhålla 

finansiering via kreditinstitut för att återställa aktiekapitalet, men det överensstämmer 

inte riktigt med verkligenheten. En utväg är att bolagsägaren personligen tar ett lån för 

att finansiera underskottet hos bolaget, men det medför personliga risker som måste tas 

i beaktande.  (Nyföretagarcenter, u.å.)  

3.3.8 LIKVIDITETSPROGNOS  
Upprättandet av en likviditetsprognos hjälper aktiebolag att ha uppsikt över bolagets 

likviditet. Prognosen syftar till att skapa en överblick om tillräckligt med kapital för att 

betala bolagets löpande utgifter och kommande investeringar. Likviditeten bedöms som 

ett mått på bolagets kortsiktiga betalningsförmåga och är inte lämplig som en långsiktig 

prognos. I och med upprättandet av en likviditetsprognos får bolagsägarna en ökad 

möjlighet att planera och säkerställa att likvida medel finns i bolaget under tidsperioder 

med sämre förutsättningar. Obeståndssituationer kan minskas med hjälp av prognosen 

då en god uppsikt över likviditeten existerar hos bolagsledningen. Kreditinstitut 

värdesätter att bolagen har uppsyn över sin likviditet ifall kapitalbrist kommer infinna sig 

under en tid framöver och det ger därmed en ökad seriositet, vilket kan underlätta 

kreditgivning från kreditinstitut. (Arberg, 2014) 
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3.3.9 INSOLVENSLAGSTIFTNING  
Minimikapitalkravet är kritiserat ur ett borgenärsperspektiv, då aktiekapital är enkelt att 

förbruka och det förekommer ingen säkerhet att det inbetalda beloppet kommer förbli 

konstant. Insolvens inbegriper när ett aktiebolag inte kan betala sina skulder i tid under 

en kortare tidsperiod i jämförelse med obestånd som utsträcks över en längre tidsperiod. 

Det är enklare att påvisa insolvens då bolagsägarna ofta har större insikt i hur de kan 

betala sina fakturor än om de har förbrukat halva aktiekapitalet. Vid obestånd ska en 

balansräkning och ett så kallat cash flow test genomföras, det vill säga ett test som påvisar 

oförmågan att betala skulder som förfallit.  Cash flow test är något borgenärerna värderar 

högre än en balansräkning enligt Ewang (2007) som forskat kring insolvenslagstiftning. 

Borgenärerna vill se vad gäldenären har för faktisk likviditet i nuläget och inte vad 

bolagsledningen värderar sina tillgångar till i en balansräkning. (Ewang, 2007)  

3.4 KAPITALKRAVETS FRAMTIDA UTVECKLING 
Aktiekapitalets kapitalkrav påverkas både av nationella statliga uttalanden samt av den 

internationella lagstiftningen inom EU, eftersom Sverige är ett medlemsland.  

3.4.1 LAGSTIFTNING OCH BOLAGSFORMER INOM EU 
Det existerar internationella bolagsformer som har stöd i EU-rätten och som används av 

länderna inom unionen. Det finns bland annat så kallad Societas Europaea (SE) 

bolagsform som bildades för att underlätta företagande mellan länderna inom EU 

(Sandström, 2012, s. 32). Bolagsformen har under senare tid utvecklat ett Societas Privata 

Europaea (SPE) bolag som inriktar sig mot privata företagare som verkar internationellt. 

(Artene & et al. , 2012) Storbritanniens Private Limited liability Company (Ltd), Tysklands 

GmdH och UG kommer belysas eftersom Sverige, vid en eventuell sänkning av 

kapitalkravet, kan tänkas inspireras av dessa bolagsformer. EU:s etableringsfrihet 

kommer även förklaras för att skapa en förståelse för problematiken som i nuläget finns 

gällande internationella bolagsetableringar.  

Etableringsfrihet enligt EG-fördraget 

Trenden om sänkt kapitalkrav eller avsaknad av kapitalkrav i Europas bolagsformer har 

samband med Centrosmålet där EG-domstolen fastställde en så kallad etableringsfrihet. 

En ökad konkurrenssituation har därmed skapats mellan medlemsländernas 

bolagsformer. Etableringsfriheten medför att företagare kan starta ett bolag i sitt 

medlemsland, land A, och anpassa sig utifrån land A’s lagstiftning. Samtidigt bedriver 

bolaget verksamhet genom en filial i ett annat medlemsland, land B, och därmed kringgår 

land B’s lagstiftning gällande bolagsbildning och eventuella kapitalkrav. (Dotevall, 2006) 

Det finns två skilda principer som medlemsländerna använder sig av inom EU. 

Sätesprincipen och registreringsprincipen. Sätesprincipen innebär att bolaget ska utgå 

från lagstiftningen i det land bolaget har sitt säte. Begreppet säte har ingen ren definition 

och har skapat svårigheter kring var sätet finns, i och med etableringsfriheten i EU har 

sätesprincipen tappat sin betydelse till viss del. (Ibid.) Något som även bör beaktas vid en 

harmonisering av EU är hanteringen av obeståndsrätt. En gemensam syn gällande 
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europeisk insolvenslagstiftning krävs för samtliga EU-länder om en harmonisering ska 

uppnås. (De Weijs, 2012) Istället för sätesprincipen har registreringsprincipen upprättas 

genom avgörandet i Überseering-målet som medför att bildandet av ett aktiebolag i ett 

medlemsland som tillämpar registreringsprincipen ska beaktas som ett aktiebolag även i 

de medlemsländer som inte tillämpar principen. Det betyder således att bolaget som 

tillämpar registreringsprincipen ska anpassa sig efter den lagstiftning som existerar i det 

medlemsland som bolaget är registrerat i. Registreringsprincipen definieras utifrån var 

bolaget är registrerat och har därmed inte samma problematik med definitionen kring 

vart det verkliga sätet infinner sig som vid sätesprincipen. (Dotevall, 2006) 

Medlemsländer som tillämpar registreringsprincipen är bland annat Storbritannien samt 

de nordiska länderna. (Ibid.) Skillnaden på sätesprincipen och registreringsprincipen är 

således följande: 

 Bolag under sätesprincipen rättar sig efter lagstiftningen i det land där 

aktiebolagets säte existerar. 

 Bolag under registreringsprincipen rättar sig efter den lagstiftning som gäller där 

aktiebolaget är inregistrerat. (SOU2008:49)  

Utifrån Centrosmålet och Übeersering-målet har etableringsfrihet skapats för 

medlemsländerna i EU på olika sätt beroende på hur lagstiftningen är upprättad i bolagets 

hemland, delvis om sätesprincipen eller registreringsprincipen tillämpas. Kapitalkravet 

är olika i medlemsländernas aktiebolagsformer och bolagen kan välja att etablera sig där 

kapitalkravet är som lägst. Avgörandena har även möjliggjort för medlemsländerna att 

konkurrera om vilket land som har den attraktivaste bolagsrätten och således kan locka 

flest bolagsetableringar till dess land. (Armour, 2005) (SOU2009:34)  

SE-bolag & SPE-bolag 

Bolagsformen SE-bolag trädde i kraft år 2004. SE-bolag är publika bolag och är 

fördelaktigt för de bolagsägare som vill utveckla sina internationella strategier. SE-

bolaget har bidragit till harmonisering av EU:s bolagsrätt och skapat en gemenskap i 

näringslivet inom EU enligt både Kirshner (2010) och Lenoir (2008) som forskat på 

området. (Kirshner, 2010) (Lenoir, 2008) Förbättringar för SE-bolagsformen 

rekommenderades av det franska justitieministeriet år 2008 om att skattekonvergens bör 

främjas genom en gemensam bolagsskattebas, för att underlätta för stora EU-bolag samt 

för att förbättra rättssäkerheten för bolagen. Utöver det rekommenderar 

justitieministeriet att rättspraxis sätesprincipen bör ges upp då den ansågs föråldrad och 

hämmar förenklingen av bolagsstrukturerna som förekommer inom EU. (Lenoir, 2008) 

(Sandström, 2012, ss. 34-35)   

 

Europeiska kommissionen lämnade ett förslag år 2008 till en förordning om en ny 

bolagsform, det så kallade SPE-bolaget. Bolagsformen uppkom via SE-bolagsformen, men 

har syftet att underlätta etableringen för mindre och medelstora bolag på den 

gränsöverskridande marknaden och på så vis ge dessa bolag en ökad konkurrenskraft. 

Enligt förslaget att införa SPE-bolagsformen skulle det kunna minska kostnaderna som 
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uppstår på grund av att bolagsreglerna skiljs åt mellan medlemsstaterna i EU. Minsta 

kapitalkrav för bolagsformen är en euro. (Faktapromemoria2007/08:FPM133) SPE-bolag 

trädde sedan i kraft år 2010, eftersom EU vill underlätta för de bolag som handlar inom 

EU:s gränser, vilket tidigare varit en tung administrativ börda för små och medelstora 

bolag. (Artene & et al. , 2012) 

 

Ltd-bolag i Storbritannien 

Storbritanniens bolagsform Ltd är motsvarigheten till privata aktiebolag i Sverige, men 

skiljer sig från den svenska lagstiftningen i viss mån. I bolagsformen infördes år 2009 att 

bolagsordningen måste ange ett minimikapital. Utifrån EG:s regelverk måste Ltd-

bolagens ledning besluta om vad det lägsta aktiekapitalets storlek ska vara. Lägsta nivå 

sätts vanligen till ett brittiskt pund. Det finns ingen specifik tidsgräns på när aktiekapitalet 

ska vara inbetalt. Vid kapitalbrist i ett Ltd-bolag finns det borgenärsskyddsregler i 

Storbritanniens insolvensrättsliga reglering. I bolagsordningen uppmanas det att påbörja 

ett insolvensförfarande ifall bolaget har obestånd. (SOU2008:49) Ltd-bolag är sannolikt 

den mest framgångsrika bolagsrättsliga formen att attrahera företagare som är verkar 

inom EU. (Armour, 2005) 

GmdH-bolag och UG-bolag i Tyskland  

Tysklands motsvarighet till den svenska privata aktiebolagsformen kallas GmbH, vilket är 

en framgångsrik och utbredd bolagsform. I GmbH krävs ett minimikapital på 25 000 euro 

som aktiekapital. Bolagsformen är flexibel och innefattar ett begränsat betalningsansvar. 

(Sagawe & Klages, 2013) Utifrån GmbH har det utvecklats en bolagsform som benämns 

UG, med ett reducerat minimikapitalkrav till en euro. Det bör tas i beaktande att bolaget 

är skyldigt att offentliggöra bokslutet. Det existerar även en tillhörande skyldighet att 

bidra med tjugofem procent av vinsten till aktiekapitalet till och med det tillfälle 

aktiekapitalet överstiger 25 000 euro. Överstiger aktiekapitalet 25 000 euro finns 

valmöjligheten för bolagsägarna att utveckla bolaget till ett GmbH-bolag.  (RMW&C, 2012) 

3.4.2 BEHÖVS EN NY BOLAGSFORM VID EN EVENTUELL SÄNKNING AV KAPITALKRAVET? 
Enligt SOU2009:34 har en utredning kring behovet av en ny bolagsform diskuterats.  

Enligt betänkandet ifrågasätts det om en ny bolagsform är aktuell ifall kapitalkravet blir 

lägre än i dagsläget samt för att förenkla ytterligare för mindre bolag. Ett delsyfte med en 

eventuell ny bolagsform var att den skulle verka utan kapitalkrav och lämpa sig främst till 

de mindre aktiebolagen som i vissa fall inte är i behov av ett stort kapital under uppstarten 

av sina aktiebolag. Med tanke på att det finns en alternativ bolagsform, SPE-bolag, till de 

nationella bolagsformerna så anses det, enligt betänkandets utredare Carl Svernlöv, inte 

finnas tillräckligt med underliggande skäl för att införa en ny bolagsform. Fokus bör enligt 

utredningen istället ligga på ytterligare förenklingar av lagstiftningen i nuvarande 

bolagsformer för mindre bolag. Sänks aktiebolagets nuvarande kapitalkrav slipper 

således en ny omfattande bolagsform skapas. (SOU2009:34) Om en förenkling av 

bolagsformen skulle ske, genom att de tvingande reglerna minskas, skulle flexibiliteten 

öka för bolagsägarna och därmed samverka med EU:s förenklingsarbete. (De Jong, 2014)
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4. EMPIRI  
_____________________________________________________________________________________________________ 

Kapitlet presenterar den empiri som har samlats in. Empirin är utformad utifrån 

intervjuerna som har genomförts och varje delkapitel är uppdelat utifrån intervjuguidens 

rubriceringar.  

_____________________________________________________________________________________________________ 

4.1 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUERNA 
Intervjuerna är uppställda utifrån yrkeskategorierna och uppställningsstrukturen är 

uppdelad i följande ordningsföljd; KMPG, Adsum, Advokatfirman Sparrin, Nordea och 

sedan Tingsrätten. PwC, Skatteverket och Kronofogden kommer belysas enbart i tabell 3 

där respondenternas svar sammanfattningsvis sammankopplats med studiens 

frågeställningar. Tabell 3 ses på sida 34. 

4.1.1 MUNTLIG INTERVJU MED KPMG  
Respondent: Lars Kjellström, auktoriserad revisor, Västerås kontoret. 

Datum: 2015-04-14 kl. 10.00 

 

Allmänt om Lars Kjellström och hans arbete 

Lars Kjellström har varit verksam inom revisionsbranschen sedan år 1975 och arbetar 

med både större och mindre aktiebolag. I nuläget arbetar Kjellström på KMPG som är en 

revisionsbyrå som erbjuder kvalificerade tjänster inom revision, men även skatt och 

rådgivning. Kjellström har tidigare varit verksam som kontorschef på KMPG. Hans arbete 

som auktoriserad revisor går ut på att vara kundansvarig för ett antal revisionsuppdrag.  

 

Kapitalbrist och obestånd 

Enligt Kjellström har bolagsägarna störst fokus på de aktiebolagsrättsliga reglerna kring 

kapitalbrist, men något de bör beakta är även likviditets- och obeståndsreglerna. 

Kjellström har olika förslag på åtgärder för aktiebolag med kapitalbrist eller obestånd. 

Det finns tre åtgärder han vill belysa som viktigast: 

 

Åtgärd 1, Upprätta en likviditetsplan  

Det första förslaget Kjellström ger sina bolagskunder är att upprätta en så kallad 

likviditetsplan. Planen innefattar en likviditetsprognos om hur kapital kommer in och ut 

ur bolaget under varje månad. Den ska vara realistiskt beräknad och helst upprättas för 

minst tolv månader framåt. Likviditetsprognosen underlättar således planeringen av 

framtida beslut för bolagsägarna. 

 

Åtgärd 2, Finansiering av kreditinstitut 

Vet bolagsägarna om att likviditetsbrist kommer infinna sig under en period framöver bör 

detta tas upp med aktiebolagets bank. Via banken kan bolagsägarna få hjälp med 

kassaförstärkning eller utsträckt checkräkningskredit under den tidsperioden 

likviditetsbristen förekommer.  
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Åtgärd 3, Aktieägartillskott 

Via aktieägartillskott kan kapitalbrist undvikas, men det bedöms mer som en alternativ 

åtgärd om de två ovanstående åtgärderna inte räcker till. 

 

Vidare påpekar Kjellström att obeståndsfrågorna angående likviditeten är något som bör 

tas i beaktande mer noggrant än de aktiebolagsrättsliga reglerna gällande kapitalbrist. 

Kjellströms argument är att obeståndsreglerna slår till hårdare än de aktiebolagsrättsliga 

reglerna i kap. 25 i ABL. Obeståndet kan slå till när en betalning inte inkommer i tid och 

resulterar i att betalningen ställs in. Vid kapitalbrist får aktiebolaget möjligheten att driva 

vidare bolaget i åtta månader under ett personligt betalningsansvar. Kjellström önskar 

därmed att bolagsägarna har större uppsikt över likviditeten i bolaget framför de 

aktiebolagsrättsliga reglerna, eftersom han anser att likviditetsbrist uppstår mer frekvent 

än kapitalbrist i bolagen. Han påpekar dock att de aktiebolagsrättsliga reglerna är viktiga 

att följa ifall kapitalbrist råder, eftersom de annars bryter mot paragraferna i kap. 25 i 

ABL, delvis att bolaget upprättar ett styrelseprotokoll och en KBR enligt kapitlet. 

Likviditetsplanen är det inget lagkrav på, men det underlättar för aktiebolagen att 

undvika likviditetsbrist eller kapitalbrist. Vidare anser Kjellström att bolagsägarna i de 

mindre aktiebolagen för sällan inser att de infinner sig i en kapitalbristsituation. Enligt 

Kjellström beror det vanligen på att en viss brist på kunskap av de aktiebolagsrättsliga 

reglerna.  

 

Konsekvenser för bolagsägarna  

Kjellström berättar att han upplever bolagsägarna medvetna om konsekvenserna de 

utsätts för vid kapitalbrist då bolagets revisor förser ägarna med den informationen. 

Bolagets revisor ska belysa de aktiebolagsrättsliga reglerna i kap. 25 i ABL gällande 

kontrollbalansräkning och när en sådan ska upprättas för att undvika att bli personligt 

betalningsansvariga. I bästa fall åtgärdas kapitalbristen och bolaget drivs vidare, men i 

värsta fall kan kapitalbrist leda till ett konkursförfarande. Den största konsekvensen 

enligt Kjellström är således att bli betalningsansvaret för bolagets skulder från och med 

den tidpunkt kapitalbristen uppstod.  

 

Kapitalkravets framtida utveckling  

Kjellström förmodar att Sverige kommer följa EU:s utveckling gällande kapitalkravet. 

Sverige som EU-land kan inte ha egna regler, eftersom det går att komma runt Sveriges 

minimikapitalkrav genom sätesprincipen. Utländska bolag kan kringgå 

minimikapitalkravet genom att bilda en filial i Sverige och samtidigt följa lagstiftningen i 

hemlandets säte. Om det skulle ske en minskning av aktiekapitalet kommer 

kontrollbalansräkningarna inte att kunna genomföras som i nuläget. Kjellström hävdar 

att en ytterligare sänkning till en krona kommer utarma bolagsformen aktiebolag. 

Aktiebolagsformens grundläggande betydelse att ge ett seriositetsintryck kommer att 

försvinna i och med att kapitalkravet i princip försvinner. För intressenterna, till exempel 

kunderna och leverantörerna, kan det vara viktigt med ett betydande kapitalkrav som 
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fungerar som en säkerhet att bolaget har en kapitalgrund att stå på vid tidsperioder med 

sämre förutsättningar.  

 

Kjellström har förslag om att nya regler och lagar kring likviditeten bör införas för att 

harmoniseras med EU. Han anser att likviditetsprognoser bör införas som lagstiftning, i 

form av insolvenslagstiftning. Prognoserna bör kompletteras med fler likviditetsregler 

om en ytterligare sänkning skulle genomföras. Kjellström menar också att aktiebolagen 

då måste få nya lagar och regler att följa, liknande de som finns gentemot Tysklands 

bolagsformer UG och GmdH. Det kanske blir vanligare med stora publika aktiebolag i 

framtiden och att privata aktiebolag avvecklas helt som bolagsform och ersätt av någon 

ny bolagsform.  

4.1.2 MUNTLIG INTERVJU MED ADSUM 
Respondent: Jhimmy Ingvarsson, auktoriserad revisor, Västerås kontoret. 

Datum: 2014-04-20 kl.14.30 

 

Allmänt om Jhimmy Ingvarsson och hans arbete 

Adsum är en mindre revisionsbyrå med elva revisorer och nio redovisningskonsulter som 

verkar i Mälardalsregionen. Adsum är nischat mot aktiebolag och har i dagsläget 95 

procent aktiebolag som kunder. Bolaget startades upp år 2008 och Jhimmy Ingvarsson är 

huvudägare av bolaget och har arbetat som auktoriserad revisor i 15 år, samt som revisor 

i totalt 25 år.  

 

Kapitalbrist & obestånd 

Ingvarsson berättar att kapitalbrist och obestånd uppdagas antingen via Adsum eller 

bolagsägarna. När obestånd uppdagas hos en bolagskund informeras denne om 

situationen och hur bolagsägarna bör driva bolaget vidare. En obeståndssituation kan 

enligt Ingvarsson leda till följande situationer: 

 

 Kapitalbrist uppstår och bolaget driver vidare verksamheten under personligt 

betalningsansvar. 

 Kapitalbrist uppstår inte och bolaget kan välja att driva vidare verksamheten eller 

försätta bolaget i konkurs beroende på hur allvarlig obeståndssituationen är.  

 

Adsum informerar alltid bolagskunderna om hur obestånd och kapitalbrist kan undvikas. 

Det kan undvikas dels genom att upprätta regelbundna månadsrapporter, 

likviditetsprognoser eller delårsrapporter. Utifrån en likviditetsprognos kan 

bolagsägarna upptäcka om obestånd kan tänkas råda inom en snar framtid. Upptäcks 

obestånd av bolagsägarna kontaktar de vanligtvis sin revisionsbyrå för rådfrågning av 

lämplig advokat eller konkursförvaltare. En delårsrapport kan däremot uppdaga om 

kapitalbrist råder i bolaget. Råder det kapitalbrist kan delårsrapporten underlätta genom 

att aktiebolaget upptäcker det i tid och således upprättar KBR och kontrollstämmor 

utifrån kap. 25 i ABL bestämmelser. Första och andra kontrollstämmorna, som KBR tas 
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upp på och fattas beslut kring, är något Ingvarsson förmedlar som en viktig del för 

aktiebolag med kapitalbrist. Det anses viktigt eftersom konkursförvaltarna efterfrågar 

informationen angående KBR när det ska beslutas om en bolagsägare ska bli personligt 

betalningsansvarig för perioden efter KBR eller inte.  Ingvarsson påpekar vidare att det 

vanligen är de större aktiebolagen som upptäcker obeståndet eller kapitalbristen i tid, 

eftersom det ofta finns en kompetens som är tillräckligt gedigen för att upptäcka dessa 

rådande situationer. De mindre aktiebolagen uppdagar däremot dessa förfaranden för 

sent då brist på kunskap råder. Överlag anser Ingvarsson att för få KBR upprättas av de 

bolagen som lider av kapitalbrist. Flertalet bolagsägare inser heller inte att de enbart är 

begränsat betalningsansvariga fram tills den dagen kapitalbristen uppstått. Om 

bolagsägarna insåg att ett personligt betalningsansvar träder i kraft från och med den 

dagen kapitalbristen uppstått skulle troligtvis fler följa de aktiebolagsrättsliga reglerna 

för att undvika att stå för bolagets skulder från och med denna tidpunkt.  

 

Ingvarsson har två huvudsakliga råd till sina bolagskunder som redan inträtt i en 

obestånds- eller kapitalbristsituation och dessa är att träffa en konkursförvaltare eller 

tänka över sin verksamhetsidé grundligt. Vid ett möte med konkursförvaltaren kan 

bolagsägarna få en utomståendes åsikter om bolagets situation och vilka åtgärder som är 

lämpligast. Konkursförvaltaren kan exempelvis råda om att avveckla bolaget, försätta det 

i konkurs, pröva en rekonstruktion eller driva vidare bolaget om situationen kan tänkas 

vända. Bolagsägarna kan även fundera över verksamhetsidén med sin revisor där en 

diskussion kring hur bolaget ska kunna vända situationen och när det kommer att ske. 

När ett bolag infinner sig i obestånd är det dock svårt enligt Ingvarsson att vända 

situationen på egen hand, eftersom bolaget påverkas av många externa faktorer såsom 

marknaden, lågkonjunkturer och statliga upphandlingar. Utöver de externa faktorerna 

påverkas bolagets välmående av hur seriösa bolagsägarna är och hur hög kompetensen 

är för att kunna välja rätt åtgärder vid rätt tillfälle. De oseriösa bolagsägarna hamnar 

vanligen i obeståndssituationer på grund av att deras syfte med verksamheten inte 

överensstämmer med bolagsformens huvudsakliga syfte att skydda borgenärna och ge ett 

seriositetsintryck. 

 

Konsekvenser för bolagsägarna  

Det finns en viss medvetenhet hos bolagsägarna gällande kapitalbrist, även om den är 

relativt låg. Bolagsägarna är till exempel medvetna om att KBR existerar, men inte hur den 

ska upprättas och när. Det leder till att bolagsägare ofta råkar ut för personligt 

betalningsansvar i onödan på grund av omedvetenheten. Vanligen upprättas KBR för sent 

eller att kontrollstämmorna inte upprättas. Enligt Ingvarsson måste bolagsägarna bli mer 

medvetna om de aktiebolagsrättsliga reglerna för att kunna undvika att hamna under 

personligt betalningsansvar, vilket Ingvarsson anser oroväckande. Det personliga 

betalningsansvaret fortlöper nämligen fram tills den tidpunkt bolaget försätts i konkurs 

eller genom att kapitalbristen åtgärdas. Bolagsägarna är vanligen sanna entreprenörer 

som inte är speciellt konkreta utan fokuserar mer på möjligheterna än konsekvenserna 

det kan medföra. Det ska dock beaktas att det inte enbart är mindre aktiebolag som utsätts 
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för obeståndssituationer utan även större aktiebolag drabbas. Skillnaden är att större 

aktiebolag vanligtvis är bättre på att ta ställning angående obestånd i tid då en 

ekonomiavdelning vanligen förekommer och därmed åtgärdar det på ett lämpligare sätt.  

 

Kapitalkravets framtida utveckling 

Ingvarsson menar att staten är måna om att bibehålla det seriositetsintrycket ett AB 

medför. Historiskt sett påpekar han att kapitalkravet fungerat som ett borgenärsskydd 

som möjligtvis har tappat sin innebörd på senare tid. Trots att borgenärsskyddet har 

försämrats anser Ingvarsson att en EU-utveckling inte kommer inträffa i Sverige inom den 

närmsta tiden. Kommer det svenska kapitalkravet att följa EU:s utveckling gällande 

kapitalkrav skulle det leda till att aktiebolagets innebörd som seriositetsbolag försvinner, 

kap. 25 i ABL måste ersättas samt att skillnaden mellan en enskild firma och aktiebolag 

minskar. Ingvarsson anser att det kommer leda till alltför omfattande förändringar av 

lagstiftningen och att bolagsformens betydelse kommer försvinna, vilket utgör ytterligare 

argument för varför Sverige inte kommer följa EU:s utveckling. Ingvarsson argumenterar 

vidare att staten även värnar om bolagsformernas skillnader som enligt honom är 

betydande för bolagsformens fortlevnad.  

Kommer en sänkning av kapitalkravet mot förmodan hamna på en krona bör Sverige 

enligt Ingvarsson influeras av hur Storbritanniens lagstiftning är uppbyggd. I 

Storbritannien utgår aktiebolagen ifrån insolvenslagstiftning med fokus på 

obeståndskontroller i de så kallade Ltd-bolagen. Ingvarsson anser dock att Sverige bör 

bibehålla svensk lagstiftning i största möjliga mån. Han har bland annat ett förslag på att 

revisorsyttranden bör ta större plats i lagstiftningen som styrker att aktiekapitalet är 

intakt i bolaget mer än nuvarande KBR. Bolagens revisorer har i nuläget en betydande roll 

i aktiebolagen genom sina revisionsberättelser och ytterligare revisorsyttranden anser 

Ingvarsson lämpliga vid en förändring av kapitalkravet. Ingvarsson anser att KBR i 

nuläget är för förenklad och ger ett otydligt mått på bolagets ställning och resultat. Vid 

konkurs säljs tillgångarna till exempelvis ut till ett lägre pris än vad de är värderade till i 

bolaget och ger därmed inte de höga intäkter som beräknat. Ingvarsson anser att en 

mildare version av K2 redovisning kan upprättas med en revision mot tredje part istället 

för dagens KBR. Förslaget grundas i att nedskrivningsprövningar belyses i redovisningen 

och uppskrivningar är förbjudet, vilket gör att bolaget inte får möjligheten att värdera 

tillgångarna för högt. Med hjälp av revisionen kan den tredje parten få möjlighet att 

ifrågasätta upprättandet fullt ut. En sådan rapport vore fördelaktig jämfört med dagens 

KBR.  
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4.1.3 MUNTLIG INTERVJU MED ADVOKATFIRMAN SPARRIN  
Respondent: Peter Säll, Advokat (konkursförvaltare), Västerås. 

Datum: 2014-04-15 kl.14.15 

 

Allmänt om Peter Säll och hans arbete 

Peter Säll arbetar som advokat på en mindre advokatfirma i Västerås, Advokatfirman 

Sparrin i Västerås AB. Advokatfirman Sparrin arbetar med mindre och medelstora 

bolag inom olika branscher med fokus på affärsjuridik och konkursförvaltning. Säll har 

arbetat som advokat i nästan 30 år och har en bred kompetens inom det affärsjuridiska 

området. En del av arbetet som advokat inkluderar också konkursförvaltning där Säll 

hjälper till med handläggningen av bolag som har gått i konkurs, och därmed ska 

avvecklas och avregistreras.  

Kapitalbrist & obestånd 

Alla bolag upprättar regelbundet löpande redovisning och har, enligt Säll, en insikt i att 

bolagets ställning har försämrats.  Anledningen till att bolagen oftast inser att kapitalbrist 

är ett faktum för sent, är för att avstämning kring kapitaltillståndet är svårt att bestämma 

när det inträffar. Ett exempel är byggnadsentreprenörsbolag, eftersom de har svårigheter 

att stämma av kapitaltillståndet och inneha medvetenhet när obestånd råder. Det beror 

på att byggnadsentreprenörsbolagen oftast har flertalet stora projekt på gång med 

efterskottsbetalningar och liknande. Åtgärder för bristen blir således svårare att 

genomföra i tid.  

 

Konsekvenser för bolagsägarna 

Konsekvenser som bolagsägarna utsätter sig för består huvudsakligen av tre olika typer 

enligt Säll, vilket är uppställt i punktform nedan.  

 

 Konsekvens 1, på grund av utebliven KBR:  

Råder kapitalbrist ska en KBR upprättas enligt ABL. Upprättas inte en KBR kan 

bolagsägarna bli personligt betalningsansvariga för de skulder som uppkommer 

efter kapitalbristtidpunkten. Borgenärerna med förmånsrätt kan även efter 

konkursen kräva att ägarna blir personligt ansvariga för skulderna som inte 

betalats in.  

 

 Konsekvens 2, Skatteskulder:  

En indirekt konsekvens som kan ske vid kapitalbrist är om bolaget samtidigt är på 

obestånd. Bolagsägarna blir betalningsansvariga nästan per automatik ifall skatten 

inte betalats in på skatteförfallodagen. Det här är största anledningen till att 

bolagen försätts i konkurs enligt Säll och Skatteverket kan kräva en bolagsägare 

personligen på skulden. 
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 Konsekvens 3, svårigheter med ny F-skattsedel: 

En ytterligare indirekt konsekvens som Säll belyser är när en konkurs är definitiv 

och ägaren vill starta upp ett nytt bolag. Praktiska problem med att få F-skatt i nya 

bolaget kan uppkomma om skatteskulder finns sedan tidigare. Om bolaget 

försattes i konkurs på grund av brottslighet kan näringsförbud inträffa och det 

inträffar enbart på grund av allvarliga försummelser.  Det är dock något som inte 

är vanligt förekommande enligt Säll.  

 

Kapitalkravets framtida utveckling 

Säll förmodar att Sverige kommer följa EU:s utveckling förr eller senare då det förenklar 

företagandet för internationella företagare. I dagsläget kan inte leverantörer kräva 

tillbaka sina varor i ett obeståndsbolag ifall kapitalbrist är ett faktum. Varorna ingår i 

konkursen och tilldelas oftast inte den aktuella leverantören som har en fordran hos 

obeståndsbolaget. Utländska företagare har svårt att förstå att Sverige har lagregelverk 

som verkar som ovannämnt. Utländska företagare som har levererat varor till ett bolag 

vill ha tillbaka kapitalet för dessa ifall de finns kvar hos obeståndsbolaget vid 

konkurstillfället. Äganderätten kan förknippas till varor, då borgenärer kan tänkas bli 

tryggare att investera i bolaget vid ett sådant förfarande. Borgenärerna får således 

möjligheten att lyfta ur deras varor i en konkurssituation. Säll förmodar att desto mer 

kapitalkravet sänks, desto striktare personliga säkerheter kommer att ställas.  

 

Gällande KBR anser Säll att den kan behållas vid en gräns på 50 000 kronor. Skillnaden 

mellan 50 000 kronor och 100 000 kronor är marginellt och aktiebolagen har vanligen 

betydligt större skulder, när en KBR upprättas, än aktiekapitalvärdet. Säll anser att många 

mindre bolagsägare inte har tillräcklig kunskap och följer främst de aktiebolagsrättsliga 

reglerna med KBR och att bolaget bedrivs åtta månaderna efter att kapitalbristen har 

uppdagats. Säll framhäver även att bolagsägarna ofta driver bolaget för länge, med en 

förhoppning om att den negativa trenden ska vända men det är något som sällan inträffar 

och skulderna tilltar.  

4.1.4 MUNTLIG INTERVJU MED NORDEA 
Respondent: Johan B. Eriksson, kreditanalytiker, Västerås kontoret. 

Datum: 2014-04-23 kl. 13.15 

 

Allmänt om Johan B. Eriksson och hans arbete 

Johan B. Eriksson har arbetat som kreditanalytiker på Nordeas regionkontor i Västerås i 

tre år. Han ansvarar för en grupp kreditanalytiker som arbetar med att sammanställa 

finansiella analyser av företagskunderna. Hans arbete är dels att coacha 

kreditanalytikerna i vardagen och dels gemensamt med kontorscheferna på Nordeas 

företagskontor i Västerås/Örebro/Dalarna vara beslutsfattare när banken beviljar 

förfrågningar om företagskrediter.  
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Kapitalbrist & obestånd 

Tillvägagångssättet vid kapitalbrist och obestånd beror på hur stort engagemang Nordea 

har hos företagskunden. En central obeståndsavdelning på Nordea finns beläget i 

Göteborg som arbetar med konkursadministrationen, samt hur tillvägagångssättet rent 

praktiskt går till väga från bankens sida när en företagskund försatts i konkurs och vad 

banken kräver åter. Vid konkurs får Konkursförvaltaren tillgång till 

engagemangsspecifikationen, vilken beskriver vad Nordea har för krav och säkerheter 

hos bolaget. Det praktiska arbetet genomförs i samarbete med konkursförvaltaren, då 

Nordea vill närvara om denne skulle sälja ställda säkerheter så som fastigheter och 

egendomar som Nordea har hos gäldenären. 

 

Enligt Eriksson förekommer det att ägarna inte inser att kapitalbrist råder innan det är 

försent. Bolagsägarna innehar inte full förståelse att de blir personligt 

betalningsansvariga och driver bolaget under betalningsansvar från och med den 

tidpunkten kapitalbristen uppstått. Bolagsägarna anser att deras verksamhet inte har 

problem med likviditeten och är inte aktsamma på kapitalinnehavet, bolaget kan inneha 

kapitalbrist även fast likviditeten är intakt.  Vid kapitalbrist infinns insikt hos 

bolagsägarna att brist på kapital råder, men ingen förståelse om vad det innebär eller vilka 

åtgärder som bör upprättas i samband med situationen. Upptäcker Nordea att kapitalbrist 

råder i ett bolag innan bolaget själva har kommit till insikt om detta påpekar 

företagsrådgivarna att bolaget bör upprätta en kontrollbalansräkning. 

 

Bolagsägarna vill emellertid inte inse att obestånd råder. I mindre aktiebolag förblir det 

oftast en mer personlig relation till bolaget då de många gånger är både styrelse, VD och 

ägare i bolaget. Försätts bolaget i konkurs kan det anses som ett personligt misslyckande, 

där bolagsägarna försöker övertala sig själva att den negativa situationen kommer vända. 

Nordea råder bolagsägarna i ett tidigt skede av obeståndssituationen om att försätta 

bolaget i konkurs innan skulderna växer sig allt för stora. Han upplyser att en 

likviditetsplan är bra att ha som åtgärdsförebyggande inför kommande 

obeståndssituationer. 

 

Bolagen är mer uppmärksamma på obeståndsförfarandet än kapitalbristen då den ligger 

mer i dess vardag enligt Eriksson. Ett bolag försätts vanligen i konkurs på grund av att 

likvida medel är förbrukat mer än att aktiekapitalet är förbrukat. En ökad insikt finns dock 

hos större bolag där de oftast har en ekonomiavdelning, vilken har större uppsikt på 

bolagets finansiella situation. 

 

Konsekvenser för bolagsägarna  

Det personliga betalningsansvaret anser Eriksson som den mer väsentliga konsekvensen 

vid kapitalbrist. Utöver betalningsansvaret anser Eriksson inte att bolagsägarna ställer 

sig inför några specifika konsekvenser. Han belyser däremot att det föreligger indirekta 

konsekvenser som kan inträffa om ett bolag försätts i konkurs och ägaren startar ett nytt 

bolag. Det är situationsbaserat om en ny kredit kan ges för att finansiera det nya bolaget. 
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Har kreditanalytikerna på Nordea en affärsrelation med bolagsägarna sedan tidigare där 

föregående konkurs berott på externa faktorer som bolagsägarna inte har kunnat råda 

över, då är det inte omöjligt att få en ny kredit beviljad. Försätts bolaget i konkurs utan att 

kreditanalytikerna blivit informerade om obeståndssituationen förekommer det en mer 

tveksam inställning till kreditgivning. Kundrelationen är något som är viktigt vid 

kreditgivning och existerar det gamla borgensåtaganden kan det sätta spår i nya bolag, 

eftersom kreditanalytikerna är mer tveksamma till att ge nya krediter till kunden i en 

sådan situation. Det är bolagsägarnas ansvar att åtgärda aktiekapitalet med 

aktieägartillskott. Banken kan enbart hjälpa till med amorteringslättnad och avstår 

därmed från att finansiera kapital till aktieägartillskottet. En lösning på problemet kan 

vara att banken som alternativ lånar ut kapital till bolagsägarna privat, där personliga 

säkerheter ställs som till exempel bolagsägarens privata bostad. 

 

Kapitalkravets framtida utveckling 

Eriksson anser att Sverige inte bör följa EU:s utveckling, men att Sverige skulle ha svårt 

att inte följa EU då Sverige är ett medlemsland. Det kan vid en ytterligare sänkning av 

kapitalkravet bli för enkelt att starta aktiebolag, redan anses det med dagens kapitalkrav 

på 50 000 kronor att det inte utgör en tillräcklig väsentlig summa. Ett aktiekapital på en 

krona leder troligtvis till att flertalet impulsiva bolag registreras, vilka känns lovande för 

stunden men som inte är tillräckligt genomtänkta. Det ska beaktas att banken granskar 

bolagets återbetalningsförmåga noga genom soliditet. Det sker via ett ratingsystem, vilket 

påvisar hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Den andra delen 

av tillgångarna som inte är finansierade med eget kapital påvisar hur förmöget bolaget är. 

Det kan således vara enkelt att starta ett bolag, men kreditinstituten granskar mer än 

aktiekapitalet för att säkra återbetalningsförmågan och det är något dessa bolagsägare 

bör ta i beaktande.  

 

Kontrollbalansräkningar skulle spela ut sin roll vid en sänkning till en krona, vilket såldes 

skulle leda till att nya förslag om lagändringar för att byta ut KBR. Några konkreta förslag 

har inte Eriksson då det inte är något som är starkt förknippat med hans dagliga arbete 

på banken. Någon form av komplettering anser han dock är viktigt att ha med vid sidan 

av aktiekapitalkravet på en krona då det inte blir någon substans i det.  

4.1.5 MUNTLIG INTERVJU MED VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT  
Respondent: Karl-Åke Persson, rådman, Västerås  

Datum: 2014-04-15 kl. 13.00 

 

Allmänt om Karl-Åke Persson och hans arbete 

Karl-Åke Persson är rådman hos Västmanlands Tingsrätt sedan år 2008. Perssons 

arbetsuppgifter går ut på att handlägga och avgöra brottsmål, tvistemål och har även 

ansvar för exekutiva ärenden som behandlar företagsrekonstruktioner och konkurser.  
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Kapitalbrist & obestånd  

Samtliga aktiebolag som hamnar i obestånd behöver nödvändigtvis inte hamna hos 

Tingsrätten. Beroende på vem som ansöker om konkursen blir det olika förfaranden i 

handläggningsprocessen. Ifall gäldenären ansöker om konkurs beslutar Tingsrätten om 

konkurs i princip samma dag som ansökan inkommer. Tingsrätten granskar aldrig om 

bolaget är på obestånd eller inte, utan förlitar sig på att bolagsägarna inte frivilligt 

försätter bolaget i konkurs utan att vara på obestånd. Om istället borgenären ansöker om 

en konkurs av ett aktiebolag på obestånd skickas en förläggning till gäldenären där de får 

ange vilka skulder som kan tänkas finnas inom bolaget. Tingsrätten följer så kallade 

presumtionsregler under konkurshandläggningen. Det existerar en presumtionsregel för 

obestånd. Vid obeståndspresumtionsregeln ska bolaget bevisa att de har tillräckligt med 

likvida medel i bolaget och således motbevisa att obeståndssituationen råder. I vissa fall 

kan även borgenärerna skicka in en betalningsanmaning till gäldenären där det anmanas 

att en fordran bör betalas. Om inte fordran betalas inom exempelvis två veckor kommer 

borgenärerna ansöka gäldenären i konkurs. Det kan vara problematiskt för borgenärerna 

att bevisa en obeståndssituation hos gäldenären om inte tillräckligt med bevismaterial för 

detta finns till förfogande. Vid bristande bevismaterial avslås borgenärens 

konkursansökan. Prövningarna grundas på de regelmässiga presumtionerna. Har inte 

borgenären bevis måste full bevisning föras för att ansökan ska gå igenom, således måste 

borgenären i princip medhava gäldenärens fulla redovisning för att försätta denne i 

konkurs. Det är en situation som Persson aldrig upplevt gått igenom. Uppskattningsvis 

förmodar Persson att 200-250 stycken konkurser genomförs på Västmanlands Tingsrätt 

per år. 

 

Ett annorlunda förfarande är att Tingsrätten handlägger en ansökan om konkurs där 

gäldenären själv har lämnat in ansökan och därefter försätts i konkurs. Efter en tid 

kontaktar gäldenären Tingsrätten och förklarar att de inser att bolaget förmodligen inte 

var på obestånd trots allt. Ett överklagande kan vid sådana tillfällen skickas in av 

gäldenären och om tillräckligt med bevismaterial kan uppvisas kan konkursen upphävas. 

Det är en tidskrävande process och väldigt kostsam för bolaget då konkursförvaltarna är 

dyra att anlita. Aktiebolaget får därmed stå för de kostnader som hittills uppstått på grund 

av konkursansökan. Persson råder därför bolagsägarna om att tänka igenom 

konkursansökan innan den skickas in för att undvika sådana situationer. Han påpekar att 

det dock att ett sådant förfarande är ovanligt. Det är en konsekvens bolagsägarna bör ha 

i beaktande när de väl lämnat in en konkursansökan.  

 

Persson anser att bolagsägarna inte inser att aktiekapitalet är förbrukat till hälften innan 

det är försent då det saknas tillräckligt med kunskap för att bedriva aktiebolag hos 

bolagsägarna. Mest förekommande är det förmodligen att mindre bolag har 

kunskapsbrist och på grund av det hamnar i en kapitalbristsituation.  Större bolag har 

vanligen mer uppsikt över bolagets aktiekapital och upptäcker enligt Persson kapitalbrist 

i flera fall än mindre bolag.  
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Konsekvenser för bolagsägarna  

Persson spekulerar att bolagsägarna inte är tillräckligt medvetna om de konsekvenser 

som finns vid kapitalbrist och obestånd, där den mer väsentliga konsekvensen är att bli 

personligt betalningsansvarig på grund av kapitalbristen. Persson anser vidare att 

bolagsägarna inte är medvetna om att obestånd kan leda till en risk att bli skuldsatt, där 

till exempel Kronofogden är effektiv på att mäta ut egendomar och dra av betydliga 

summor på lön. Bolagsägarna får leva på ett så kallat ”normalbelopp” när alla skulder har 

dragits och det är i princip enbart kapital som ska räcka till för att livnära sig och betala 

av de viktigaste räkningarna. Flertalet företagare som har ekonomiska problem har 

orealistiska förhoppningar om att alla situationer kan lösas. Enligt Persson skulle flertalet 

bolag med fördel skicka in en konkursansökan långt tidigare än de gör i nuläget eller hitta 

en alternativ åtgärd innan likviditetsbrist är ett faktum.  

Kapitalkravets framtida utveckling 

Persson anser att en förändring av den svenska aktiebolagsrätten kan ge stora 

konsekvenser om kapitalkravet sänks till en krona. En väsentlig risk är när det uppdagas 

att ett obeståndsbolag med en krona som aktiekapital har en avsaknad av kapitalgrund 

och flertalet skulder att betala. Bolagsägarna löper, enligt Persson, således större risk för 

att bli betalningsansvariga för väsentliga summor och borgenärerna riskerar att inte få 

tillbaka sina fordringar. Persson anser att det bland annat måste införas ett 

borgenärsskydd med samma funktion som existerar i de medlemsländer som redan har 

en euro som aktiekapital. Sverige bör således undersöka övriga EU-länders lagstiftning 

för att skapa en komplett lagstiftning som tar nationella och internationella ståndpunkter 

i beaktande.  Nuvarande KBR-reglerna anser Persson effektiva, eftersom de uppger när 

det personliga ansvaret träder in. Det fungerar som handlingsdirigerande för 

aktiebolagen. Kommer aktiekapitalet däremot kommer sänkas till en krona så förmodar 

han att KBR-reglerna försvinner och att marknaden finner nya sätt att hantera 

kapitalsbristsituationer.  

4.2 INTERVJUSVAREN KOPPLAT TILL FRÅGESTÄLLNINGARNA  
I tabell 3 på nästkommande sida visas en sammanställning utav samtliga respondenters 

intervjusvar på frågor kopplade till studiens frågeställningar. Tabellen är upprättad för 

att ge en överblick om hur de olika respondenterna resonerar kring de frågeställningar 

som är utgångspunkten i studien.  
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Område inom 

ämnet / 

Respondent 

Konsekvenser vid 

förbrukat 

aktiekapital för 

bolagsägarna 

Viktigaste åtgärderna 

vid kapitalbrist för 

bolagsägarna 

Framtida utveckling 

av aktiekapitalet i 

aktiebolagen 

Samband mellan 

kapitalkrav & 

KBR försvinner i 

framtiden? 

KPMG Personligt 

betalningsansvar 

Ha en realistisk 

likviditetsplan vid sidan 

av ABL regelverket  

Sverige lär följa EU då 

ett samspel underlättar 

för bolagen 

Ja, kommer ha 

insolvenslagstiftnin

g framför ABL:s 

nuvarande regler 

Adsum Personligt 

betalningsansvar 

Ha koll på de 

aktiebolagsrättsliga 

reglerna för att undvika 

kapitalbristssituationer i 

onödan 

Kommer inte följa EU:s 

utveckling inom den 

närmsta tiden 

Ja, kommer 

ersättas av 

alternativa 

rapporter och 

yttranden 

Advokatfirman 

Sparrin 

Personligt 

betalningsansvar och 

ev. 

näringslivsförbud, 

svårigheter med F-

skatt vid nya bolag 

Fastna inte enbart på ABL 

regelverket, utan följ upp 

regelbundet hur 

kapitalsituationen ser ut  

Kommer följa EU:s 

utveckling för att 

förenkla för 

bolagsägarna 

Ja, tveksamt om det 

förekommer ett 

samband vid en 

ytterligare 

sänkning  

Nordea   Personligt 

betalningsansvar, 

kan förekomma 

tveksamheter kring 

nytt lån i nytt bolag 

vid tidigare konkurs  

God relation med banken, 

beakta de aktie 

bolagsrättsliga reglerna, 

men även bankens rating 

av bolaget 

Vill bibehålla svensk 

lagstiftning, men 

troligen följer EU:s 

utveckling förr eller 

senare  

Inga konkreta 

förslag  

Västmanlands 

Tingsrätt 

Personligt 

betalningsansvar 

De bör vara säkra på att 

de verkligen vill genomgå 

en konkurs; tids- och 

kostnadskrävande 

Inga direkta åsikter Ja, influenser av 

omvärlden 

kommer avspegla 

Sveriges 

lagstiftning  

Skatteverkets 

borgenärssektor  

Personligt 

betalningsansvar, 

tillbakatagande av F-

skattsedel 

Glöm inte bort SFL, där 

Skatteverket kan kräva 

kapital när skatteskulden 

är förfallit i datum 

Kommer troligen följa 

EU förr eller senare 

Vid en eventuellt 

ytterligare 

sänkning bör ny 

lagstiftning införas 

PwC Personligt 

betalningsansvar 

De bör tänka över 

konsekvenserna innan de 

sätter in privata 

egendomar i bolaget 

Inga åsikter Inga åsikter 

Kronofogden Personligt 

betalningsansvar 

Inneha kunskap om ABL. 

Beakta aktiekapitalet 

regelbundet. Glöm inte 

bort företrädaransvaret 

Kommer inte att följa 

EU. Kommer behöva ske 

för omfattande 

förändringar  

Ja, ABL kommer att 

förändras och 

utvecklas istället 

för att influeras av 

omvärlden 

Tabell 3- Sammanfattning av respondenternas svar (Egentillverkad, 2015) 
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5. ANALYS  
_____________________________________________________________________________________________________ 

Kapitlet kommer analysera och tolka empirin med hjälp av den teoretiska bakgrunden. 

Analysen kommer innefatta enbart objektiva diskussioner, således kommer författarnas 

egna tankar ges under nästkommande kapitel. Kapitlet följer operationaliseringens struktur 

med två tillhörande underrubriker per delkapitel.  

5.1 KAPITALBRIST OCH OBESTÅND 
Råd för att undvika kapitalbrist och obestånd  

Enligt ABL (SFS2005:551,25) ska en KBR upprättas omgående efter att kapitalbrist 

misstänkts i bolaget. Visar KBR att kapitalbrist råder har bolaget åtta månader på sig att 

besluta om likvidation (Thomasson, 2013). Likvidationen kan vara frivillig eller ske via 

tvång, vilket Bolagsverket (A)(2013) och Sandström (2012) belyser. Insikten av de 

aktiebolagsrättsliga reglerna som Thomasson (2013) förklarar anser samtliga 

respondenter är låg, främst hos de mindre aktiebolagen. Bolagsägarna inser enligt 

Kjellström, Ingvarsson, Eriksson och Persson kapitalbristen försent på grund av okunskap 

gällande kap. 25 ABL (SFS2005:551,25). Säll anser däremot att bolagsägarna inser 

kapitalbristen försent, eftersom det är problematiskt att bedöma den exakta tidpunkten 

kapitalbristen uppstod. Respondenterna har olika råd till bolagsägarna för att undvika 

kapitalbrist. Det är viktigt enligt de intervjuade revisorerna Kjellström och Ingvarsson att 

aktiebolagsägarna ökar sin insikt i vad kap. 25 i ABL innebär, när det ska följas och varför, 

eftersom de annars bryter mot lagen. Respondenterna är eniga om att större bolag 

vanligen har en mer omfattande insikt i kapitalbristförfarandet och kan påvisa 

kapitalbrist i ett tidigare skede än mindre bolag. Ingvarsson anser att större aktiebolag 

kommer till insikt tidigare eftersom en ekonomiavdelning är vanligt förekommande och 

där delårsrapporter regelbundet upprättas.  

 

Respondenterna har även råd för att undvika obestånd. Kjellström, Eriksson och 

Ingvarsson råder bolagsägarna till att upprätta en likviditetsprognos vid sidan av de 

aktiebolagsrättsliga reglerna för att få uppsikt över likviditeten i bolaget. Enligt (Arberg, 

2014) är syftet med prognosen i linje med vad Kjellström och Ingvarsson tidigare nämnt, 

att prognosen ska kunna ge uppsikt över likviditeten. Kjellström påpekar att 

likviditetsprognoserna enbart är användbara om bolagsägarna är realistiska i sina 

antaganden av framtida in- och utbetalningar. Ingvarsson råder vidare att det kan vara 

givande för ägarna att diskutera olika åtgärdsalternativ inför kommande kapitalbrist- och 

obeståndssituationer med en konkursförvaltare som vanligen har en mer realistisk syn 

på situationen. Åtgärdsalternativen som kan diskuteras enligt Ingvarsson är att avveckla 

bolaget, försätta i konkurs eller driva bolaget vidare om situationen kan vändas. De 

åtgärdsalternativen stärks i Teori och begrepp kapitlet utifrån informationen som 

framkommer från Bolagsverket(A)(2013) och Västmanlandstingsrätt(A)(2014). 

Bolagsägarna skulle enligt Persson vara mer realistiska i sina förhoppningar om att 

samtliga situationer kan lösas. Flertalet bolagsägare skulle med fördel ha skickat in en 

konkursansökan långt tidigare än i dagsläget eller vidtagit alternativa åtgärder.   
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Persson råder aktiebolagsägare att tänka över obeståndssituationer ordentligt innan 

beslut om att försätta bolaget i konkurs tas, eftersom det är kostsamt att genomföra en 

konkurs, vilket är i linje med vad Yazdanfar (2008) belyser i sin artikel. Vill bolagsägarna 

upphäva konkursen står de för samtliga konkurskostnader som hittills uppstått enligt 

Persson. Kan bolaget däremot konstatera att konkurs kommer bli ett faktum är det bättre 

enligt Persson, Eriksson och Säll att ansöka om konkurs i ett tidigt skede. Detta för att 

förhindra att skulderna ökar eftersom vissa skulder, såsom skatteskulder (SFS 2011:1244 

59:12-16) kan påverka bolagsägarna personligen genom företrädaransvaret.  

 

Obestånd och kapitalbrist påverkas av seriositeten hos bolagsägarna. Enligt Platt & Platt 

(2012) leder en drivande bolagsledning till att obestånd kan undvikas. Gavrila (2011) 

påpekar att ABL kap. 25 är delvis till för att undvika oseriösa bolagsägare. Det är i linje 

med vad Kjellström, Ingvarsson, Eriksson och Säll anser delvis upprätthåller seriositeten 

med bolagsformen. Oseriösa bolagsägare framträder i samtliga bolagsformer och enligt 

Ingvarsson hamnar oseriösa bolagsägare mer frekvent i obeståndssituationer på grund 

av bristande seriositet, vilket styrker det Platt & Platt (2012) fastställt.  

 

De råd som framkommer utifrån Teori och begrepp kapitlet samt från respondenterna är 

således att regelbundet upprätta en likviditetsprognos, ha en drivande bolagsledning och 

var realistiska i antagandena gällande uppskattningar av in- och utbetalningar. Om 

bolagsägarna förmodar att obestånd råder behöver det undersökas grundligt av 

bolagsägarna innan konkursansökan skickas in, eftersom det annars kan leda till höga 

kostnader som skulle kunnat undvikas.  

 

Åtgärder vid kapitalbrist  

När kapitalbrist eller obestånd är ett faktum i ett aktiebolag förekommer det flertalet 

åtgärdsalternativ. Åtgärdsalternativen skiljer sig om bolaget är på obestånd eller att 

kapitalbrist råder. För att förebygga allvarliga obeståndssituationer enligt Teori och 

begrepp kapitlet kan bolagsägarna upprätta en likviditetsprognos som hjälper 

aktiebolaget att få uppsikt över bolagets likviditet (Arberg, 2014). Prognosen kan således 

användas både som förebyggande av obestånd och vid obestånd. Har en 

likviditetsprognos regelbundet upprättats kan en sådan, enligt Kjellström, uppvisas för 

bolagets bank för att påvisa att obestånd råder och att behov av kassaförstärkning 

infinnes under en tidsperiod framöver. Eriksson belyser att likviditetsprognosen skapar 

ett seriöst intryck inför banken om nyupplåning är ett åtgärdsalternativ. Bolagsägarna 

påvisar därigenom att ett intresse förekommer att driva bolaget vidare i vinstsyfte, vilket 

kreditinstitut enligt Eriksson värdesätter vid sidan av återbetalningsförmågan. 

Återbetalningsförmågan är enligt Finansinspektionen (2011) liksom Eriksson nämner en 

påverkande faktor vid utlåning av kapital.  

 

Vid kapitalbrist är det viktigt att beakta de aktiebolagsrättsliga reglerna 

(SFS2005:551,25) således att bolagsägarna upprättar en KBR, bokar in bolagsstämmor 
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och upprättar en ny KBR efter åtta månader där ett beslut om bolagets fortlevnad ska tas 

(Aktiebolagstjänst, u.å.). Beslutet kan antingen leda till likvidation enligt Thomasson 

(2013) eller återställning av aktiekapitalet genom nyemission eller aktieägartillskott 

(Vismaspcs, 2015) (SFS 2005:551 13:4,23). Utifrån det som Thomasson (2013) beskriver 

är det viktigt enligt Kjellström, Eriksson, Säll och Ingvarsson att följa ABL för att inte 

riskera att bli personligt betalningsansvariga från och med den tidpunkt kapitalbristen 

uppstod. Aktieägartillskott är en effektiv åtgärd för att åtgärda kapitalbrist enligt 

Kjellström och Eriksson. Bankfinansiering kan vara ett tredje alternativ för att återställa 

aktiekapitalet. Kjellström är den respondent som belyser den åtgärden främst. Det 

framkommer dock att finansiering vid obestånd är mindre problematiskt än vid 

kapitalbrist, eftersom kapitalbrist enligt Eriksson ska åtgärdas via bolagsägarna och inte 

via externa institut. Vid kapitalbrist kan exempelvis Nordea hjälpa till med 

amorteringslättnad och kräva personligt ställda säkerheter.   

 

Utifrån ovanstående information framgår det att de åtgärder som förekommer vid 

obestånd är att upprätta likviditetsprognos och tillfällig finansiering. Kapitalbriståtgärder 

är mer lämpligen aktieägartillskott, nyemission och att följa KBR, men att eventuellt i 

vissa undantag upprätta personliga lån för att återställa kapitalet.  

5.2 KONSEKVENSER FÖR BOLAGSÄGARNA 
Personligt betalningsansvar 

Kjellström, Ingvarsson, Säll, Eriksson och Persson anser att det personliga 

betalningsansvaret är den största konsekvensen bolagsägarna utsätts för vid kapitalbrist. 

Enligt kap. 25 i ABL träder det personliga betalningsansvaret in när aktiebolaget 

förbrukat mer än halva aktiekapitalet, vilket är i linje med vad samtliga respondenter 

uppgav. Aktiebolag förknippas vanligen av ett begränsat betalningsansvar enligt Gavrila 

(2011), men det finns undantagsregler som gör konsekvenserna i ABL kap. 25 

(SFS2005:551) gällande. Omedvetenheten kring hur de aktiebolagsrättsliga reglerna 

fungerar samt hur kapitalbrist och obestånd uppdagas är något Eriksson, Ingvarsson och 

Kjellström påpekar som omfattande. I och med att omedvetenheten är vanligt 

förekommande riskerar bolagsägarna enligt Ingvarsson att hamna i en 

kapitalbristsituation i onödan. Grundargumentet är att bolagsägarna således missar att 

upprätta en KBR enligt ABL, vilket är olagligt, och blir därmed betalningsansvariga från 

den tidpunkt kapitalbrist uppstod. Säll betonar att det personliga betalningsansvaret 

kvarstår även efter en eventuell konkurs. Det personliga betalningsansvaret fortlöper 

enligt Ingvarsson fram tills bolaget återställer aktiekapitalet, vilket Björn Lundén 

information AB (2013) styrker.  

 

Det personliga betalningsansvaret är det enda ansvaret som kan förknippas direkt med 

kapitalbristsituationen utifrån lagstiftningen och det är även den främsta konsekvensen 

som belystes utifrån respondenternas åsikter.  
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Indirekta konsekvenser  

Det kan i vissa fall uppstå konsekvenser för bolagsägarna som inte har direkt anknytning 

till kapitalbristsituationen, men som kan uppstå utifrån kapitalbristen. Konsekvenserna 

behöver inte inträffa för samtliga bolagsägare som haft ett bolag där kapitalbrist infunnit 

sig, utan det beror på det enskilda fallet. De konsekvenser som belyses enligt Teori och 

begrepp kapitlet är näringslivsförbud (SFS 2014:836), F-skatt problematik (Skatteverket, 

u.å.), nyupplåning (UC, u.å.) och företrädaransvaret (SFS 2011:1244 59:12-16). 

Respondenterna har uppgett skilda indirekta konsekvenser utifrån deras kunskap i 

ämnet. Det finns två olika typer av indirekta konsekvenser som belyses av 

respondenterna och den första berör kapitalbristbolaget och den andra berör nystartade 

aktiebolag efter att tidigare ha drivit ett bolag med kapitalbrist. 

Indirekta konsekvenser i det aktuella kapitalbristbolaget 

Den första indirekta konsekvensen som kan uppstå för aktieägarna är att det kan bli 

problematiskt att få finansiering från kreditinstitut för att återställa det förbrukade 

aktiekapitalet. Nyföretagarcenter (u.å.) framför att det vanligen förekommer en 

uppfattning hos bolagsledningen att bolaget kan erhålla finansiering från kreditinstitut 

för att återställa aktiekapitalet, med det överensstämmer inte riktigt med verkligenheten 

vilket Eriksson styrker. Eriksson anser nämligen att det är bolagsägarna som ska 

återställa aktiekapitalet och inte kreditinstituten. Nyföretagarcenter (u.å.) informerar 

även om att personliga lån existerar för att återställa aktiekapitalet, vilket Eriksson 

exemplifierar genom belåning av bolagsägarens personliga bostad.  

 

En andra konsekvens som bolagsägarna kan ställas inför är ett så kallat företrädaransvar, 

vilket enligt skatteförfarandelagen (SFS 2011:1244 59:12-16) inträder när bolagsägarna 

inte betalar skatter och avgifter vid skatteförfallodagen. Ansvaret leder till att 

bolagsägarna blir personligt betalningsansvariga genom att avsiktligen försummat 

skatter och avgifter. Vid kapitalbrist är det inte ovanligt att obestånd samtidigt råder, och 

därmed utgör företrädaransvaret en indirekt konsekvens.  

 

Den tredje konsekvensen är sedan när bolagsägarna utsätts för näringsförbud. Det 

uppkommer enligt lagen om näringsförbud (SFS2014:836) när bolagsägarna åtalats för 

grov ekonomisk brottslighet. Enligt Säll är det inte vanligt förekommande men det härleds 

från att bolagsägarna missköter bolaget och därigenom ofta förbrukar aktiekapitalet.  

 

Den sista konsekvensen är att kapitalbristförfarandet leder till ett personligt 

betalningsansvar och därefter ett konkursförfarande (Västmanlands tingrätt (A), 2014). 

Persson vill därmed uppmärksamma hur krävande det personligen kan vara att inneha 

skulder, vissa bolagsägare tror att de är säkra med att inneha ett aktiebolag utan att veta 

om konsekvenserna. Kapitalbristförfarandet kan i värsta fall leda till att bolagsägaren 

måste leva på ett ”normalbelopp”, vilket Kronofogden (2015) har uppmätt till ett belopp 

på 4675 kronor i månaden. 
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Indirekta konsekvenser vid nystartat aktiebolag efter kapitalbrist i ett tidigare bolag 

De indirekta konsekvenser som kan härledas utifrån de tidigare nämnda konsekvenserna 

för kapitalbristbolaget uppdagas när bolagsägarna ska starta upp ett nytt bolag. Den 

första konsekvensen är enligt Eriksson att problematik med finansiering i bolaget kan 

uppkomma. Det beror främst på hur kundrelationen ser ut. Det kan relateras med 

oseriösa företagare som Gavrila (2011) tidigare nämnt och kreditvärdigheten kan 

försämras hos UC (UC, u.å.) om misskötsel av bolag tidigare skett. Övriga respondenter 

nämner inget om detta, då det anses utanför dess kunskapsområde. 

 

En ytterligare konsekvens är när problematik med F-skatt för det nya bolaget uppstår. 

Säll belyser att det blir framträdande när det existerar skatteskulder sedan tidigare bolag. 

Har bolaget fått F-skatten tillbakadragen kan det bli betydande problem om bolagsägarna 

skulle vilja ansöka om F-skatt återigen (Skatteverket, u.å.), vilket Säll instämmer med.  

 

En sista konsekvens är som tidigare nämnt näringsförbud, vilket även påverkar 

uppstartandet av nya bolag. Har ett bolag näringsförbud får därmed inte bolagsägaren 

teckna nya bolag (SFS 2014:836), vilket gäller i minst tre år och högst tio år. Säll anser 

dock att det inte är vanligt förekommande, men är något som bör beaktas.  

 

De indirekta konsekvenserna är således beroende av bolagsägarna och bolaget. Det är 

konsekvenser som kan härledas ur kapitalbristförfarandet, men som inte kommer drabba 

samtliga bolagsägare som har ett aktiebolag där kapitalbrist råder eller har förekommit. 

Samtliga ovannämnda konsekvenser påpekar Ingvarsson även beror på oaktsamhet och 

externa faktorer såsom marknadssituationen och statliga upphandlingar.   

5.3 KAPITALKRAVETS FRAMTIDA UTVECKLING 
Kommer Sverige följa EU:s utveckling gällande kapitalkravet? 

Sveriges privata aktiebolag har i nuläget ett minimikrav på 50 000 kronor (E-conomic(A), 

u.å.). EU:s utveckling av kapitalkravet har tenderat att falla för flertalet medlemsländer 

ner till en euro och ett pund. EU för ett omfattande förenklingsarbete för att skapa en 

harmonisering mellan samtliga medlemsländer. Det har delvis skett via skapandet av SE- 

och SPE bolagsformerna som riktar sig mot publika- och privata aktiebolag som är 

verksamma internationellt (Artene & et al. , 2012) (Sandström, 2012). Forskare anser att 

SE-bolag bland annat har lett till en positiv utveckling av förenklingsarbetet (Kirshner, 

2010) (Lenoir, 2008). I nuläget finns det dock fortfarande en problematik med sätes- och 

registreringsprinciperna som motsäger varandra och skapar fördelaktiga 

etableringsmöjligheter för vissa medlemsländer (Dotevall, 2006). Kjellström belyser 

problematiken Dotevall (2006) diskuterar och anser att Sverige kommer följa EU:s 

utveckling på grund av just den problematik som finns gällande medlemsländer som 

tillämpar sätesprincipen. Något som Lenoir (2008) gav förslag på var att sätesprincipen 

bör avskaffas då den anses föråldrad och hämmar förenklingen av bolagsstrukturerna. 

Länderna med sätesprincipen kan kringgå de svenska ABL-reglerna och gör svensk 

lagstiftning således betydelselös. Dotevall (2006) diskuterar vidare liksom Kjellström att 
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dessa medlemsländer kan bedriva en filial i Sverige utifrån deras egen lagstiftning på ett 

fördelaktigt sätt för att komma runt Sveriges kapitalkrav. Kjellström, Säll, Eriksson och 

Persson anser att en harmonisering gällande EU-kapitalkravsutveckling bör införas, 

eftersom att Sverige är ett medlemsland. Säll belyser att utvecklingen skulle förenkla 

internationellt företagande. Ingvarsson anser skilt från övriga respondenter att Sverige 

inte kommer följa EU:s utveckling då staten värnar om aktiebolagsformens 

seriositetsintryck, vilket Ingvarsson anses gå förlorat vid en harmonisering med EU.  

 

Samtliga respondenter anser att en bolagsform med kapitalkrav på en krona kommer att 

utarma bolagsformen. Kjellström och Ingvarsson anser att seriositetsintrycket med 

aktiebolagsformen försvinner. Kjellström anser även att borgenärsskyddet kommer 

förminskas och Ingvarsson tillägger att skillnaderna mellan bolagsformen AB och enskild 

firma kommer försvinna. Eriksson förmodar att impulsiva aktiebolag kan tänkas 

uppkomma mer frekvent, men påpekar att kreditinstitut kommer bibehålla sina 

kreditgivningskrav vid en eventuell sänkning. Det kan således försvåra finansiering för de 

impulsiva bolagen i ett sådant skede. Persson anser slutligen att det skulle leda till 

betydande risker när bolaget har en utebliven kapitalgrund. Det motiverar han med att 

aktiebolag fortfarande kan hamna i kapitalbrist och i och med uteblivet kapitalkrav inte 

har tillräckligt med kapital för att betala skulderna. Den största risken ställs bolagsägarna 

inför när de är personligt betalningsansvariga och därmed personligen står för samtliga 

skulderna.  

 

Ewang (2007) belyser att insolvenslagstiftning kan vara till fördel för borgenärerna där 

aktiekapitalet inte har lika stor betydelse för borgenärsskyddet som förr. Ewang (2007) 

styrker därmed de åsikter Ingvarsson har gällande att borgenärsskyddet redan nu har 

försämrats utifrån år 2010 lagreglering gällande kapitalkravets förändring från 100 000 

kronor ned till 50 000 kronor. Enligt Sveriges regerings propositioner är 

förenklingsarbetet med EU något som ständigt utvecklas, men regeringen uttalar sig inte 

om en sådan låg utveckling som ned till en krona kommer ske inom den närmsta tiden. 

(SOU2008:49) De Jong (2012) anser att om Sverige skulle följa EU kan det tänkas att ABL 

förenklas då tvingande regler försvinner, det skulle således öka flexibiliteten i AB.  

 

Det framkommer således att Kjellström, Säll och Persson anser att Sverige bör följa EU:s 

utveckling gällande kapitalkravet för att Sverige är ett medlemsland och att det skulle 

förenkla internationellt företagande. Det leder till behovet av en ny lagstiftning.  

 

Krävs det ny lagstiftning gällande obestånd och kapitalbrist?  

Enligt samtliga respondenternas åsikter framgår det att ett behov av en ny lagstiftning 

förekommer främst om en konvergens med EU inträder. Enligt utredaren Carl Svernlöv 

som utredde om Sverige är i behov av en ny bolagsform framgår det däremot att Sverige 

hellre bör fokusera på förenkling av ABL och utnyttja SPE-bolagsformen istället för att 

upprätta en helt ny bolagsform (SOU2008:49). Svernlöv och respondenternas åsikter är 

således inte överensstämmande fullt ut.  
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I nuläget med kapitalkrav på 50 000 kronor anser Säll och Persson att KBR fungerar bra, 

eftersom det bland annat beaktas som handlingsdirigerande för bolagsägarna. Ingvarsson 

anser däremot att KBR är ett otydligt mått i nuläget, vilket han grundar i att värderingen 

ger en felaktig bild av bolagets ställning och resultat. Ingvarsson anser att en mildare 

version av K2 istället bör upprättas med kompletterande revisorsyttranden för att 

bolagen inte ska kunna värdera tillgångarna för högt. Det grundar Ingvarsson i att 

revisorerna redan i nuläget har en betydande roll i aktiebolagen genom sina 

revisionsberättelser. 

 

Kommer en sänkning av kapitalkravet att genomföras anser Kjellström att Sverige bör 

inspireras av de bolagsformer som existerar i Tyskland, där motsvarigheten till svenska 

aktiebolag är GmdH (Sagawe & Klages, 2013) och UG (RMW&C, 2012). Kjellström anser 

att det kan tänkas bli aktuellt med en helt ny bolagsform som liknar de bolagsformer 

Tyskland i nuläget besitter. Ingvarsson däremot anser att Sverige bör beakta 

Storbritanniens Ltd-bolag, vilket har förbindelser till vad Armour (2005) anser vara en 

attraktiv bolagsform för EU-medlemsländerna.  Persson och Säll anser att det är väsentligt 

att ha borgenärsskyddet i beaktande. Persson har inget konkret förslag på åtgärd, men 

Säll upplyser möjligheten för borgenärerna att vid ett konkursförfarande kunna få 

förmånsrätt på de varor som borgenären har i konkursboet. Det skulle således kunna leda 

till att borgenärerna får en trygghet i att investera och finansiera aktiebolagen. Följer 

Sverige EU:s kapitalkrav anser Kjellström, Ingvarsson, Eriksson och Persson att KBR 

kommer spela ut sin roll och bör ersättas. I och med det försvinner sambandet mellan KBR 

och kapitalkravet.  Persson, Ingvarsson och Eriksson har inga konkreta förslag på 

alternativ till KBR vid en definitiv sänkning, men Kjellström och Säll har tänkbara förslag. 

Säll anser att striktare personliga säkerheter är ett krav om KBR-reglerna kommer 

försvinna. Kjellström anser även att en insolvenslagstiftning skulle vara mer lämplig om 

kapitalkravet sänks till en krona. Ewang (2007) påpekar att det därmed kan vara lämpligt 

att upprätta cash flow test, vilket ses som en likviditetsprognos, men över en kortare 

tidsperiod. Enligt det De Weijs (2012), Kirshner (2010) och Lenoir (2008) belyser kan det 

utifrån Kjellström resonemang tänkas att Sverige tenderar att införa insolvenslagstiftning 

med tillhörande cash flow test och kan lämpligen gynnas av EU:s bolagsformer.  
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6. SLUTSATSER, DISKUSSION OCH FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 
_____________________________________________________________________________________________________ 

I kapitlet presenteras slutsatserna som har utformats utifrån analysen och avslutas med 

att ge förslag till vidare studier på området. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

6.1 SLUTSATSER  
Utifrån studien kan slutsatser dras om att den mest väsentliga konsekvensen vid 

förbrukat aktiekapital är det personliga betalningsansvaret. Det personliga 

betalningsansvaret är den enda konsekvensen som är definitiv för samtliga bolagsägare 

vid kapitalbrist. De finns sedan andra konsekvenser som kan uppstå på grund av 

kapitalbrist, men som inte samtliga bolagsägare utsätts för. De mest förekommande 

konsekvenserna är företrädaransvar, problematik med finansiering vid kapitalbrist och 

risker vid att ställa personliga egendomar som säkerheter vid finansiering. 

Konsekvenserna uppkommer oftast på grund av okunskap hos aktiebolagsägarna, 

oaktsamhet eller externa faktorer såsom marknadssituation och lagförändringar. I 

flertalet aktiebolag uppstår kapitalbrist i onödan på grund av att medvetenheten av de 

aktiebolagsrättsliga reglerna är bristfällig. Flertalet konsekvenser kan sedan uppstå ifall 

förebyggande åtgärder inte vidtas och således leder till ett konkursförfarande. Vill 

bolagsägare vid ett senare skede upprätta ett nytt aktiebolag kan denne få svårigheter på 

grund av tidigare företeelser eller överträdande av ABL. Den första är svårigheten att 

erhålla nya lån om gamla skulder från tidigare bolag existerar. Den andra problematiken 

är att få F-skattsedel från Skatteverket om skatteskulder existerar sedan tidigare. Den 

tredje och sista konsekvensen är näringsförbud som inträder när bolagsägarna begår 

grov ekonomisk brottslighet. Det ska, som tidigare nämnt, tas i beaktande att det inte 

enbart är externa faktorer som påverkar att aktiebolag hamnar i kapitalbristsituationer. 

Det kan även bero på bolagsägarnas inställning och seriositet med bolaget, således hur 

kunniga de är och om deras syfte är förenligt med aktiebolagsformens syfte.  

En sänkning av aktiekapitalet till en krona skulle troligen medföra omfattande 

förändringar av svensk lagstiftning. Det existerar delade meningar om Sverige kommer 

utveckla förenklingsarbetet med EU eller förenkla den nationella lagstiftningen i första 

hand för nuvarande bolagsform. De förändringar som skulle kunna tänkas ske är att 

striktare personliga säkerheter ställs vid kreditgivning, yttranden av revisorer 

kompletteras med en insolvenslagstiftning eller omfattande förändring av ABL 

genomförs. Vid en sänkning skulle Sverige kunna inspireras utav Storbritannien som har 

en framgångsrik bolagsform med lågt kapitalkrav eller andra medlemsländer såsom 

Tyskland. Utan en omfattande förändring kommer aktiebolagets grundläggande innebörd 

som borgenärsskydd helt försvinna och syftet med bolagsformen utarmas och bli mer 

likvärdig andra bolagsformer såsom enskild firma. Seriositeten och värdeskapandet av ett 

aktiebolag kommer att förminskas och KBR skulle spela ut sin roll, vilket innebär att 

sambandet mellan KBR och kapitalkravet tenderar att försvinna vid framtida 

förändringar. Det framkommer således att Sverige antingen tenderar till att följa EU:s 
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utveckling eller bibehåller svensk lagstiftning med omfattande förenklingar i ABL. Det 

utmynnar i två olika utvägar som är möjliga utifrån Teori och begrepp kapitlet samt 

respondenternas åsikter.  Figur 1 nedan sammanfattar de framtida tender som kan tänkas 

påverka den svenska ABL kap. 25 utifrån ovanstående information. Den vänstra 

kolumnen beskriver följden av att följa EU. Det skulle som tidigare nämnt kunna leda till 

införing av insolvenslagstiftning med influenser av Storbritanniens och Tysklands 

lagstiftning. Den högra kolumnen påvisar följden av att inte följa EU. Det skulle resultera 

i att en omfattande utveckling av nuvarande ABL, där det kan tänkas att antingen behålla 

KBR eller att influeras av K2-regelverket med kompletterande revisorsyttranden.  

 

Figur 1- Kapitalkravets utveckling (Egentillverkad, 2015) 

6.2 DISKUSSION 
Den bristande medvetenheten av de aktiebolagsrättsliga reglerna vid kapitalbrist kan 

bedömas förödande för bolagsägarna då de driver bolaget vidare i ovisshet om att de är 

betalningsansvariga från och med den tidpunkten kapitalbristen först inträdde. Det kan 

tänkas att aktiebolagsägare i en sådan situation driver vidare bolaget under personligt 

betalningsansvar under en längre tidsperiod och exempelvis inte försätts i konkurs förrän 

efter ett par år. Det kan leda till allvarliga konsekvenser för bolagsägarnas privata 

ekonomi, eftersom bolagets borgenärer kan kräva bolagsägarna som fysisk person på 

bolagets kvarvarande skulder. Det kan därmed vara fördelaktigt för bolagsägarna att öka 

sin insikt i specifikt kap. 25 ABL för att undvika ett sådant förfarande. Medvetenheten av 

tänkbara kapitalbristkonsekvenser bör även öka, för att på så vis förenkla 

beslutsfattandet för bolagsägarna samt att det resulterar i att lagen följs fullt ut. 
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Det bör även tas i beaktande att inte samtliga åtgärder vid kapitalbrist är möjliga för 

samtliga bolagsägare. Aktieägartillskott kräver exempelvis att likvida medel existerar hos 

bolagsägaren för att möjliggöra att aktiekapitalet återställs. Bankfinansieringsåtgärden 

kan även den tänkas vara riskfylld i och med att kreditinstitutet vanligen kräver att 

bolagsägaren personligen ställs på bolagets lån för att återställa aktiekapitalet. 

Bolagsägarna bör således, när kapitalbrist är ett faktum, noggrant överväga samtliga 

åtgärdsalternativ innan ett beslut tas, eftersom flertalet kan ge framtida konsekvenser 

eller inte ens förekommer som ett alternativ hos kapitalbristbolaget.  

Samtliga respondenter och ABL (SFS2005:551) upplyser det personliga 

betalningsansvaret som den främsta konsekvensen vid kapitalbrist. Utifrån det 

personliga betalningsansvaret uppkommer det sedan ytterligare konsekvenser som en 

del av betalningsansvaret och det kan bero på att betalningsansvaret täcker stora delar 

av kap. 25 i ABL. Enigheten hos respondenterna beror således på att mycket gällande 

kapitalbrist är lagstiftat och skulle respondenterna uppge ett annorlunda svar skulle de 

motsätta sig de aktiebolagsrättsliga reglerna. Att respondenterna uppger olika 

konsekvenser kan tänkas bero på att de arbetar med kapitalbrist på olika sätt och därför 

kommer i kontakt med vissa situationer mer förekommande än andra. De konsekvenser 

som belysts och inte har en lagstiftande bakgrund tas upp då bolaget eller myndigheten 

har det som policy inom sin verksamhet och att policyn således kan tänkas försvåra för 

vissa bolagsägare att exempelvis få finansiering. 

Argumentationerna för att följa EU:s utveckling är mer motiverade än de 

argumentationer som förekommer mot att bibehålla svensk lagstiftning som i nuläget. 

Eriksson värdesatte en svensk lösning, men kom till insikt att Sverige inte kan ha en egen 

lagstiftning eftersom Sverige är ett medlemsland. Kjellström anser att Sverige inte kan ha 

en egen lagstiftning på grund av etableringsmöjligheterna att kringgå aktiekapitalkravet. 

Ingvarsson värdesätter en svensk lösning och har förhoppningar om att Sverige inte följer 

EU:s utveckling då det blir för omfattande förändringar av ABL och aktiebolagsformens 

betydelse försvinner. Det bör beaktas att Sverige även är ett litet medlemsland som inte 

påverkar EU-lagstiftningen i likvärdig omfattning som de större medlemsländerna. Vid 

full konvergens med EU bör Sverige råda bolagsägarna till att välja SPE-bolagsformen, 

eftersom det stöds fullt ut av EU. Vid en viss konvergens gentemot EU bör Sverige förenkla 

nuvarande ABL med influenser av Storbritanniens och Tysklands bolagsformer, vilket kan 

beaktas som en lösning mellan SPE-bolag och Sveriges nuvarande lagstiftning. Det ska tas 

i beaktande att dessa länders framgång med bolagsformen kan bero på andra faktorer än 

enbart kapitalkravets regler, men att det kapitalkravets regler kan vara en bidragande 

faktor.  
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6.3 FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 
Som tidigare nämnts i metoden anses det inte optimalt att replikera studien då flertalet 

faktorer påverkar respondenternas svar på intervjuguiden. Ett bättre alternativ till att 

studera ämnet på nytt skulle tänkas vara att studera vidare på ämnen som har nära 

anknytning till det ämne vår kvalitativa studie syftar till att dra slutsatser kring. Nedan 

har ett antal förslag angetts på vidare studier som anses aktuella: 

 Testa att teoretiskt implementera insolvenslagstiftning i ett svenskt bolag via en 

fallstudie. 

 Följ ett svenskt SPE-bolag och väg fördelar mot nackdelar och jämför det med ett 

svenskt traditionellt aktiebolag. 

 Vid en sänkning till en krona kan en utvärdering genomföras för att beakta om 

resultatet i denna studie överensstämmer med kommande utveckling gällande 

kapitalkravet.   
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BILAGA 1- INTERVJUGUIDE  
 

Övergripande information kring respondenten 
1. Vilket företag arbetar du i och vilken tjänst inom företaget har Ni? 

2. Hur länge har Ni haft nuvarande tjänst? 

Kapitalbrist och obestånd 
3. Vem är det generellt sett som ansöker om en konkurs, borgenärerna eller 

gäldenärer? 

4. Hur går Ni tillväga och vilka åtgärder används när obestånd är ett faktum för en 

kund, alternativt i riskzonen för obestånd? 

5. Är det vanligt att ägarna inte inser att deras aktiekapital är förbrukat till hälften 

innan det är för sent? 

Konsekvenser vid kapitalbrist och obestånd för bolagsägarna 
6. Vilka konsekvenser utsätter sig bolagsägarna för vid kapitalbrist och obestånd? 

7. Hur upplever Ni bolagsägarnas medvetenhet kring konsekvenser vid kapitalbrist 

och om de hamnar i en situation där kontrollbalansräkning måste upprättas?  

8. Om bolagsägarna är medvetna om konsekvenserna, vad tror Ni är anledningarna 

till att ägarna sätter sig i den situationen? 

Kapitalkravets utveckling framöver 
9. Tror Ni att Sverige kommer följa EU:s låga kapitalkravsutveckling? Om ja, varför? 

10. Om Sverige sänker till debatterade en krona tror Ni att det ger behov till 

lagändring kring upprättandet av ex kontrollbalansräkningar, och har Ni i sådana 

fall några förslag på tänkbara förändringar? 

11. Har Ni alternativa förslag till upprättandet av kontrollbalansräkningar för att 

upptäcka kapitalbrist i företag i nuläget då kapitalkravet ligger på 50 000 kronor? 

 

Har Ni något Ni vill tillägga? 

Tack för er medverkan! 
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BILAGA 2- UTDRAG UR LAGSTIFTNINGEN 
Aktiebolagslagen om obestånd och kapitalbrist 

Kapitel 1, ABL, Aktiekapitalkravet 
Vad aktiekapitalet ligger på sedan 2010 
 
5 § Om aktiekapitalet är bestämt i kronor, ska det uppgå till 
minst 50 000 kr. 
Om aktiekapitalet är bestämt i euro och har varit bestämt i 
euro sedan bolaget bildades, ska det uppgå till minst det 
belopp i euro som enligt den av Europeiska centralbanken då 
fastställda växelkursen motsvarade 50 000 kr. Har 
aktiekapitalet tidigare varit bestämt i kronor, ska det uppgå 
till minst det belopp i euro som vid bytet av 
redovisningsvaluta motsvarade 50 000 kr. 
I fråga om publika aktiebolag gäller 14 § i stället för första 

och andra styckena. Lag (2010:89). 

Kapitel 25, ABL, Personligt betalningsansvar för bolagsägarna 

Personligt betalningsansvar för bolagets företrädare 

18 § Om styrelsen har underlåtit att 

1. I enlighet med 13 § upprätta och låta bolagets revisor 

granska en kontrollbalansräkning enligt 14 §, 

2. I enlighet med 15 § sammankalla en första kontrollstämma, 

eller 

3. I enlighet med 17 § ansöka hos Tingsrätten om att bolaget 

skall gå i likvidation, 

svarar styrelsens ledamöter solidariskt för de förpliktelser 

som uppkommer för bolaget under den tid som underlåtenheten 

består. 

Den som med vetskap om styrelsens underlåtenhet handlar på 

bolagets vägnar svarar solidariskt med styrelsens ledamöter för 

de förpliktelser som därigenom uppkommer för bolaget. 

Ansvaret enligt första och andra styckena gäller inte för den 

som visar att han eller hon inte har varit försumlig. 

I sådana fall som avses i 13 § 1 gäller ansvaret enligt första 

stycket 1 endast om bolagets eget kapital, beräknat enligt 14 §,  

understeg hälften av bolagets registrerade aktiekapital 

vid den tidpunkt då styrelsens skyldighet att upprätta 

kontrollbalansräkning uppkom. Ansvaret gäller inte om bolagets 

eget kapital hade stigit över denna gräns efter den angivna 
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tidpunkten men innan kontrollbalansräkningen senast skulle vara 

upprättad. 

Personligt betalningsansvar för aktieägare 

19 § En aktieägare som med vetskap om att bolaget är skyldigt 

att gå i likvidation enligt 17 § första stycket deltar i ett 

beslut att fortsätta bolagets verksamhet ansvarar solidariskt 

med dem som svarar enligt 18 § för de förpliktelser som 

uppkommer för bolaget efter den tidpunkt som anges i 17 § andra 

stycket. 

Ansvarsperiodens slut  

20 § Ansvaret enligt 18 och 19 §§ omfattar inte förpliktelser 

som uppkommer sedan 

1. En ansökan enligt 17 § andra stycket har gjorts, 

2. En kontrollbalansräkning som utvisar att bolagets eget 

kapital, beräknat enligt 14 §, uppgår till det registrerade 

aktiekapitalet har granskats av bolagets revisor och lagts fram 

på bolagsstämma, eller 

3. Bolagsstämman, Bolagsverket eller domstol har beslutat om 

likvidation. 

Upphörande av det personliga betalningsansvaret 

20 a § Ansvaret enligt 18 och 19 §§ upphör, om inte en talan 

om sådant ansvar väcks inom tre år från uppkomsten av den 

förpliktelse som ansvaret avser eller inom ett år från det 

att förpliktelsen senast skulle ha fullgjorts. 

Första stycket gäller inte det regressansvar som kan uppkomma 

genom att någon som är betalningsansvarig fullgör mer än sin 

andel av en förpliktelse som flera är betalningsansvariga 

för. 
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BILAGA 3- AKTIEKAPITALETS HISTORIA  
Årtal Händelse Motiv 

1848 Första lagen om Aktiebolag tillkom  Tillväxten av 

industrialiseringen  

1895 Kapitalkrav på 5000 kronor införs, 

(Förslag på 25 000 kronor avslogs) 

Ökningen av aktiebolag 

fortsätter samt kriser 

1910 Oförändrat kapitalkrav, 

Nya regler om kapitalskyddet genom 

striktare bildningsprocess 

Ökning av aktiehandel  

1944 Oförändrat kapitalkrav, 

(förslag på 10 000 kronor avslogs), 

Omfattade och mer detaljrik förändring i 

ABL 

Kreuger kraschen,  

Penningvärdeförändring 

1973 Kapitalkrav på 50 000 kronor införs 

(Förslag på 20 000 kronor avslogs) 

Trygghet för borgenärer 

och förhindra oseriösa 

företagare  

1975 Ny aktiebolagslag upprättas, kortfattad Globalisering, 

Anpassning till EU-rätten 

1995 Kapitalkrav höjs till 100 000 kronor för 

privata aktiebolag, 

Privata- & Publika aktiebolag införs 

Öka seriositeten i 

bolagsformen och öka 

borgenärsskyddet  

2006 Oförändrat kapitalkrav, 

ABL(2005:551) trädde i kraft, mångordig 

Modernisera lagen från 

1975 och ge större 

flexibilitet för företagen 

2008 Utredning startar om att sänka 

kapitalkravet 

Ingå i Sveriges och EU:s 

förenklingsprocess av 

bolagsformen 

2010 Kapitalkravet sänks till 50 000 kronor  Främja nyföretagande och 

ekonomisk tillväxt, 

samspela med EU 

2015 Kapitalkravet oförändrat på 50 000 kronor Debatter om ytterligare 

sänkningar finns 

(SOU2008:49) (SFS1975:1385) (SFS2005:551) (Sandström, 2012, ss. 46-57) 

(Prop.1973:93) (Prop.1993/94:196) (Prop.2004/05:85) 

 

 


