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Sammanfattning 

 

Civilekonomuppsats i företagsekonomi: Redovisning. Ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet, 2013. 

Titel: Meningen med aktiekapitalet 

Författare: Johanna Wallenberg, Elin Westerberg  

Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin 

Datum: 2013-08-26 

Inledning: I Sverige skedde en aktiekapitalssänkning 2010, där aktiekapitalet sänktes från  

100 000 SEK till 50 000 SEK. Anledningen bakom sänkningen av aktiekapitalet var att 

möjliggöra att fler kunde starta aktiebolag i Sverige. Samtidigt i Europa ifrågasätts funktionen 

av aktiekapitalet och till följd av denna diskussion har ett flertal europeiska länder avskaffat 

aktiekapitalskravet.  

Problemformulering: Vad har aktiekapitalet för betydelse för dagens småföretagare och dess 

borgenärer? 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilken mening aktiekapitalet har för 

småföretagarna utifrån sina egna verksamheter, och vilken mening aktiekapitalet har för 

borgenärerna. 

Metod: Studien utgår ifrån en kvalitativ undersökningsmetod där det gjorts en tvärsnittsstudie 

med fyra mindre aktiebolag och fyra borgenärer.  

Resultat/Slutsatser: Aktiekapitalets funktion och mening har förlorat sin ursprungliga 

betydelse som borgenärsskydd och funktion som stöd för kapitalanskaffning. Aktiekapitalets 

mening har därför till viss del urholkats. Respondenterna i tvärsnittsstudien anser inte att 

aktiekapitalet fyller någon funktion som ett borgenärsskydd eftersom deras borgenärer kräver 

säkerheter i form av pantsättning och personliga borgensåtagande. Aktiekapitalet ger således 

inte den legitimitet som ursprungligen var syftet på marknaden, utan idag är det 

aktiebolagsformen som tillför legitimitet. 
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Abstract 
Master Thesis in Business Administration: Major Accounting. School of Business and 

Economics at the Linnaeus University, 2013 

Title: The meaning of the share capital. 

Authors: Johanna Wallenberg, Elin Westerberg 

Advisor: Sven-Olof Yrjö Collin 

Date: 2013-08-26 

Introduction: There was a reduction in Sweden of the share capital in 2010, in which the 

share capital was reduced from 100 000 SEK to 50 000 SEK. The reason behind the reduction 

of the share capital was to enable more people to start limited liability companies in Sweden. 

Meanwhile in Europe, they questioned the function of the share capital, and as a result of this 

discussion a number of European countries have abolished the requirement for the share 

capital in limited liability companies. 

Purpose: The purpose of this study is to investigate what meaning the share capital has to 

entrepreneurs based on their own businesses, and to see what function the share capital have 

for the creditors. 

Problem: What are the meaning of the share capital for today´s entrepreneurs and its 

creditors?  

Methodology: The study is based on a qualitative research method in which a cross-sectional 

study was done with four small limited liability companies and four creditors. 

Conclusions: The share capital functions and meaning has lost its intended meaning as 

creditor protection and the help to facilitate the raising of capital. The share capitals intention 

has to some extent been eroded. The respondents in the cross-sectional study do not believe 

that the share capital acts as a creditor protection, the creditors still requires collateral in the 

form of a pledge and a guarantee commitment. Hence the share capital may act as a barrier 

today for serious entrepreneurs. The share capital does not provide the legitimacy that it was 

destined for at the market, it is the limited liability company form that gives the legitimacy. 
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Förord  
 

Arbetet med examensarbetet har varit tufft och bjudit på många stora utmaningar. 

Många långa dagar och mycket slit men nu när examensarbetet är färdigt så känns det 

otroligt skönt och att det har varit en positiv erfarenhet. Först och främst så vill vi 

tacka våra underökningsföretag som har välkomnat oss och delat med sig av sina 

erfarenheter. De har varit ett starkt bidrag till att examensarbetet varit möjligt att 

genomföra. När arbetet under arbetets gång har stått stilla har vår handledare Sven- 

Olof Yrjö Collin funnits där för värdefull feedback, kommentarer och väglett oss 

genom arbetet. Därför vill vi passa på att framföra ett tack till Sven-Olof Yrjö Collin. 

Vi vill också tacka våra opponenter för användbara synpunkter och diskussioner i 

samband med seminarier, de har hjälpt till att utveckla och föra vårt examensarbete 

framåt.  

 

 

Växjö, 26 augusti 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________  _______________________________ 

 

Johanna Wallenberg    Elin Westerberg  
 

 

 

 



                                                                                                  

4 

 

 

 

Förkortningar 
 

ABL- Aktiebolagslagen 

EU- Europeiska unionen  

Dir. - Direktiv 

Prop. - Proposition  

SEK -Svenska kronor  

SOU - Statliga offentliga utredningar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  

5 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ................................................................................................................................. 8 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 8 

1.2 Problemdiskussion ......................................................................................................... 10 

1.3 Problemformulering ....................................................................................................... 13 

1.4 Syfte ............................................................................................................................... 13 

1.5  Studiens fortsatta disposition ........................................................................................ 14 

2. Metod ................................................................................................................................... 16 

2.1 Forskningsansats ............................................................................................................ 16 

2.3 Val av kunskapsansats .................................................................................................... 17 

2.4 Källkritik ........................................................................................................................ 19 

3. Referensram ......................................................................................................................... 20 

3.1 Den legala aspekten på aktiekapitalet ................................................................................ 20 

3.1.1 Enskild firma ........................................................................................................... 20 

3.1.2 Aktiebolag ............................................................................................................... 21 

3.1.3 Aktiekapitalet .......................................................................................................... 22 

3.1.4 Aktiekapitalets funktioner ....................................................................................... 25 

3.1.5 Borgenärsskydd ....................................................................................................... 26 

3.1.6 Aktiekapitalet som seriositetsspärr .......................................................................... 29 

3.1.7 Kapitalanskaffning i aktiebolag............................................................................... 30 

3.2 Teoretiskt perspektiv ...................................................................................................... 31 

3.2.1 Intressentteorin ........................................................................................................ 31 

3.2.2 Legitimitetsteori ...................................................................................................... 33 

3.2.3 Institutionell teori .................................................................................................... 35 

3.2.4 Överdrivet självförtroende ...................................................................................... 36 

3.2.5 Finansieringsgap ...................................................................................................... 37 

3.2.6 Prospektteorin .......................................................................................................... 39 



                                                                                                  

6 

 

3.2.7 Pecking order teorin ................................................................................................ 41 

3.2.8 Teori om entreprenörskap ....................................................................................... 42 

4. Empirisk metod .................................................................................................................... 45 

4.1. Undersökningsmetod ..................................................................................................... 45 

4.2 Undersökningsdesign ..................................................................................................... 46 

4.3 Metod för datainsamling ................................................................................................ 47 

4.3.1 Förstudie .................................................................................................................. 49 

4.3.2 Metodkritik kvalitativ undersökning ....................................................................... 49 

4.4 Operationalisering av tvärsnittsstudie ............................................................................ 50 

4.4.1 Semistrukturerade intervjuer ................................................................................... 50 

4.4.2 Intervjuguide med företrädare för aktiebolag .......................................................... 51 

4.4.3 Intervjuguide för företrädare för kreditgivarena ..................................................... 57 

4.4.4 Intervjuguide med företrädare för leverantörerna ................................................... 58 

5. Empirisk undersökning ........................................................................................................ 60 

5.1 Undersökningsföretag 1 ................................................................................................. 61 

5.1.1 Tema 1: Allmänt om företaget och företagaren ...................................................... 61 

5.1.2 Tema 2: Kapitalanskaffning .................................................................................... 63 

5.1.3 Tema 3: Självförtroende .......................................................................................... 64 

5.2 Undersökningsföretag 2 ................................................................................................. 65 

5.2.1 Tema 1: Allmänt om företaget och företagaren ...................................................... 65 

5.2.2 Tema 2: Kapitalanskaffning .................................................................................... 66 

5.2.3 Tema 3: Självförtroende .......................................................................................... 67 

5.3 Undersökningsföretag 3 ................................................................................................. 68 

5.3.1 Tema 1: Allmänt om företaget och företagaren ...................................................... 69 

5.3.2 Tema 2: Kapitalanskaffning .................................................................................... 70 

5.3.3 Tema 3: Självförtroende .......................................................................................... 70 

5.4 Undersökningsföretag 4 ................................................................................................. 71 



                                                                                                  

7 

 

5.4.1 Tema 1: Allmänt om företaget och bolagsägaren ................................................... 71 

5.4.2 Tema 2: Kapitalanskaffning .................................................................................... 72 

5.4.3 Tema 3: Självförtroende .......................................................................................... 73 

5.5 Kreditgivare 1 ................................................................................................................. 73 

5.6 Kreditgivare 2 ................................................................................................................. 75 

5.7 Leverantör 1 ................................................................................................................... 77 

5.8 Leverantör 2 ................................................................................................................... 78 

6. Analys ................................................................................................................................... 79 

6.1 Utgångspunkt i analysen ................................................................................................ 79 

6.2 Kapitalanskaffning ......................................................................................................... 80 

6.2.1 Underlätta kapitalanskaffningen ............................................................................. 80 

6.2.2 Regelverket för aktiebolag ...................................................................................... 82 

6.2.3 Spridning av risken .................................................................................................. 83 

6.3 Vissa får inte tillgång till aktiebolagsformen ................................................................. 84 

6.4 Användningen av aktiekapitalet ..................................................................................... 86 

6. 5 Borgenärsskydd och krav på säkerheter ........................................................................ 89 

6.6 Aktiekapitalets funktion som seriositetsspärr ................................................................ 92 

6.7 Sammanfattning ............................................................................................................. 96 

7. Slutsats ............................................................................................................................... 100 

7.1 Fortsatt forskning ......................................................................................................... 102 

8. Källhänvisningar ................................................................................................................ 103 

9. Appendix ............................................................................................................................ 108 

9.1 Appendix 1: Intervjuguide förstudien .......................................................................... 108 

9.2 Appendix 2 Intervjuguide undersökningsföretag ......................................................... 109 

 



                                                                                                  

8 

 

1. Inledning  
___________________________________________________________________________ 

I inledningen tar vi först upp bakgrunden till ämnet vi ska studera. Detta följs av en 

problemdiskussion där studiens ämnesproblem diskuteras. Därefter kommer 

problemformuleringen med ett efterföljande syfte. I slutet på inledningen återfinns ett avsnitt 

av studiens fortsatta disposition. 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

De vanligaste bolagsformerna i Sverige är; Enskild firma, aktiebolag och handelsbolag 

(Bolagsverket, 2013). År 2012 fanns det 500 849 enskilda firmor, 426 940 aktiebolag och 74 

447 handelsbolag registrerade i Sverige (Bolagsverket, 2013). 

Den 19 september 2007 bestämde regeringen att tillsätta en särskild utredare för att lämna 

förslag om det skulle ske en sänkning av lägsta tillåtna aktiekapitalskrav för privata aktiebolag 

(Dir.2007:132). Advokaten, jur. dr. Carl Svernlöv tillsattes till utredare och utredningen fick 

namnet Utredningen om ett enklare aktiebolag (SOU, 2008:49). Motivet till förslaget var att 

se till att stimulera företagandet i Sverige, för att underlätta för små aktiebolag att driva sin 

verksamhet. Även att deras administrativa kostnader skulle minska i enlighet med 

regeringsdirektiv och även i samråd med EG-kommissionen (Dir. 2007:132). Direktivet syftar 

till att minska de administrativa kostnaderna för små och medelstora aktiebolag, detta för att 

stimulera tillväxten, sysselsättningen och nystartandet av aktiebolag (SOU, 2008: 49, 

Justitiedepartementet, 2009). 

Vid 1995 års aktiekapitalsändring, då kravet höjdes från 50 000 SEK till 100 000 SEK, ansågs 

det förstärkta borgenärsskyddet vara till fördel för bolagen eftersom det förenklade för 

bolagen att erhålla nödvändig kredit för dess verksamhet. En höjning av aktiekapitalet kunde 

också förhindra att aktiebolagsformen missbrukades av oseriösa verksamheter 

(Justitiedepartementet, 2009). År 1973 skedde en höjning av den lägre gränsen på 5 000 SEK. 

Då de sänkte aktiekapitalet så påstods det ha bidragit till att aktiebolagsformen i större grad 

använts för att smita undan skatt, få skattemässiga fördelar och att aktiebolagsformen använts 

av bolag som den icke var ämnad för (Justitiedepartementet, 2009). Eftersom 
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aktiebolagsformen är en bolagsform som inte ger ägaren ett personligt betalningsansvar 

gentemot företagets skulder och förpliktelser skapas förutsättningar för företagare som vill 

driva oseriösa verksamheter. Detta gör att de kan bedra sina borgenärer och leverantörer och 

således gå fria från ansvar. Det uppstod därmed stora svårigheter vid taxeringskontrollen, då 

det inte gjordes någon skillnad mellan bolagets och ägarens egna ekonomiska belägenheter, 

vilket bedömdes åsamka och underlätta skatteflyktsåtgärder (Justitiedepartementet, 2009). 

Det som karakteriserar ett aktiebolag är att aktieägarna inte personligen ansvarar för bolagets 

skulder. Det måste därför finnas regler för kapitalskyddet som kan garantera att bolaget alltid 

har tillgångar som motsvarar bolagets förpliktelser. En del av kapitalskyddet utgörs därmed av 

aktiekapitalet som skall borga för att det finns en marginal mellan bolagets tillgångar och 

skulder (Justitiedepartementet, 2009). I aktiebolagslagen regleras eventuell uppkomst av 

kapitalbrist, när halva det egna kapitalet i ett aktiebolag är förbrukat eller det finns skäl att 

misstänka att halva aktiekapitalet är förbrukat. Styrelsen måste då enligt ABL 25:13§ upprätta 

en kontrollbalansräkning inom rimlig tid och återställa kapitalbristen eller påbörja en 

avveckling av bolaget (SFS, 2007:317; Justitiedepartementet, 2009). I händelse av att 

styrelsen inte tar sitt ansvar, upprättar en kontrollbalansräkning och aktiekapitalet återställs så 

åläggs styrelsen personligt betalningsansvar för alla bolagets förpliktelser (SFS, 2005:551 25 

Kap 18; Oppenheimer et a., 2007; Proposition Prop., 2009/10:61; Justitiedepartementet, 

2009).  

Inom EU har många länder minskat aktiekapitalet eller helt enkelt avskaffat kravet på 

aktiekapital. Därför diskuterades det innan lagförslaget trädde i kraft 2010 om det skulle 

matcha de övriga EU-ländernas lagar gällande aktiekapitalskravet (Dir. 2007:132). Istället för 

ett kapitalkrav har Storbritannien ett insolvensförfarande som träder i kraft när bolag hamnar i 

finansiella svårigheter, styrelsen blir personligt betalningsansvarig om bolaget missköts. Detta 

kan jämföras med det svenska sättet att se på aktiekapitalet som ett borgenärsskydd men i 

Storbritannien finns inget aktiekapital och det verkar fungera problemfritt (Maitland, 2008). 

Individer som väljer att starta aktiebolag kallas allt ofta entreprenörer. En entreprenör är 

någon som får saker och ting gjorda, har en stark drivkraft att utveckla sina visioner och idéer. 

Det vanligaste problemet en entreprenör råkar ut för är brist på kapital för att kunna starta upp 

ett aktiebolag (Schumpeter, 1991). För entreprenörer blir kravet på aktiekapital ett hinder för 

att utveckla och starta bolag i Sverige.  
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1.2 Problemdiskussion  

Den 1 april 2010 började sänkningen av aktiekapitalskravet att tillämpas (Prop. 2009/10:61). 

När aktiekapitalet sänktes till 50 000 SEK från 100 000 SEK skapades förutsättningar för 

uppstart av nya bolag där stiftarna hade mindre kapitalresurser att tillgå för att välja 

aktiebolagsformen (SOU, 2008:49). Aktiekapitalet skall fungera som en seriositetsspärr som 

syftar till att få nya företagare att ha en välintegrerad affärsplan som de till fullo kan tänkas 

satsa på med egen kapitalinsats (SOU, 2008:49). Det skall därmed förespråka att färre 

oseriösa företag väljer aktiebolagsformen, därför fanns det inga skäl att ta bort 

minimumkravet på aktiekapitalet helt, utan det sänktes istället till 50 000 SEK (SOU, 

2008:49). 

 

High level group of company law (2002) är en grupp av högt uppsatta och kunniga jurister 

inom bolagsrätt i Europa som gjorde en undersökning innan den nya sänkningen 

implementerades i svensk lag. De frågade olika typer av borgenärer om aktiekapitalet utgör en 

skyddsfunktion och om man ansåg att det fungerar som ett borgenärsskydd. Majoriteten ansåg 

att det fanns andra metoder som skulle kunna tillgodose samma skydd. Andersson (2005), en 

av de mest drivande debattörerna i frågan om avskaffandet av aktiekapitalet, drog det ännu 

längre och ansåg att ett aktiekapital inte utgjorde något som helst skydd för borgenärerna. 

 

Lagändringen av det minskade aktiekapitalet kan dock gynnas av de som driver enskild firma 

och handelsbolag. Det kan vara en bidragande faktor till att allt fler väljer att omvandla den 

enskilda firman till ett aktiebolag (SOU, 2008:49). En uppfattning kan vara att det är mer 

fördelaktigt att driva ett aktiebolag framför en enskild firma och att det därmed blir enklare 

genom ett lägre aktiekapital. Fördelarna synes bli att det inte finns något personligt ansvar och 

även att det finns en fördel ur ett skattemässigt perspektiv (Skatteverket, 2013). Det kan därav 

ses som en aktiebolagsbacill som smittar företagare och blir ett socialt beteende samt en trend 

att driva ett aktiebolag istället. Ett isomorfistiskt beteende som handlar om att bolag försöker 

att imitera det bästa bolaget på marknaden, de vill göra likadant vilket kan resultera till en 

ökning av de som väljer att driva och ombilda sin enskilda firma till ett aktiebolag (DiMaggio 

och Powell, 1983). Andra intressenter runt om bolaget kan även de drabbas av 
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aktiebolagsbacillen, vilket tyder på att de föredrar en viss bolagsform före andra. På grund av 

att det ska vara mer legitimt att driva ett aktiebolag än att driva en enskild firma. Då 

Zimmerman och Zeitz (2002) anser att nystartade bolag behöver legitimitet för att kunna få 

tillgång till resurser såsom kapital från en kreditgivare och för att kunna överleva långsiktigt.  

 

Det kan även finnas en risk att företagare inte vet vad det innebär att driva ett aktiebolag, att 

de inte känner till de förpliktelser och regelverk som gäller för aktiebolag. Att företagaren går 

in med förvrängda förväntningar och förhoppningar på bolagsformen. Prospektteorin menar 

att människan inte är rationell i sina beslut och visar på hur beslut fattas i pressade situationer. 

En företagare som har upplevt en motgång har mer benägenhet att ta större risker än en 

företagare som upplevt en vinst eller en uppgång i verksamheten (Kahneman och Tversky, 

1979). Att risktagandet vid pressade situationer kan öka har betydelse för borgenärsskyddet 

som skyddar kapitalet i bolaget. Borgenärerna ser därför till att aktiekapitalet är intakt i 

bolaget (Kahneman och Tversky, 1979). Detta kan öka risken för att aktiebolag inte drivs på 

det sätt som regelverket förespråkar vilket ökar risktagandet på marknaden för intressenterna 

runtomkring företaget, därav påverkas intressenterna både indirekt och direkt utav företaget 

(Deegan och Unerman, 2011). Kraven ifrån bolagets intressenter är mycket viktiga i frågan 

om överlevnad på långt sikt, då bolaget allt oftare är nära knutna till sina intressenter, genom 

leveranser från leverantörer och krediter av kreditinstitut (Gray et al., 1996). Intressenternas 

krav kan därför vara av betydelse för hur verksamheten ska utformas och finansieras (Deegan 

och Unerman, 2011).  

 

Aktiekapitalet har från början varit en säkerhet för borgenärer och leverantörer ifall bolaget 

skulle råka ut för en finansiell knipa, hamna på obestånd eller gå i likvidation (Fritz, 2007). 

Detta gör att bolagets borgenärer inte har rätten att kräva aktiebolagets ägare på kapital när 

bolagets tillgångar är förbrukade (Rodhe och Skog, 2011). En konsekvens av lagändringen 

kan därför bli mer ökade krav på säkerheter och avtal på aktiebolaget, dels från leverantörer 

med färre kreditköp och dels från banker som gör det svårare för aktiebolag med mindre 

aktiekapital att låna kapital (SOU, 2008:49). Leverantörer och banker ställer krav för att det 

skapar en säkerhet för dessa typer av borgenärer, om bolaget skulle hamna i en 

konkurssituation. Det kan vara avgörande för verksamhetens framtid att bolaget går med på 

intressenternas krav för att överleva på långsikt (Gray et al., 1996). Kraven varierar utifrån 

vilken typ av intressent det är och vilket förtroende de känner för bolaget. Att inte kravet ifrån 
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intressenterna alltid behöver vara aktiekapitalet vilket kan ses som aktiebolagets fundament, 

utan att intressenterna kräver något annat utöver aktiekapitalet (Schön, 2004). Ökade krav på 

säkerheter och allt färre kreditköp kan därför indikera att lagändringen förändrat 

företagsklimatet för dessa nystartade aktiebolag som har valt ett mindre aktiekapital. Det kan i 

sin tur ha lett till negativa effekter på företagsamheten i Sverige på grund av lagändringen.  

 

Aktiekapitalets funktion är även till för att underlätta kapitalanskaffningen vid extern 

kreditgivning. Det underlättar om bolaget har ett aktiekapital för att det visar att ägaren själv 

är villig att satsa kapital i verksamheten (Bruns och Fletcher, 2008; Fritz, 2007). Pecking 

order teorin menar att bolaget inte vill använda sig av aktiekapitalet eller eget kapital för att 

investera i verksamheten, vilket tyder på att aktiekapitalet har en mindre betydelse i bolaget. 

Pecking order kan därmed ge en förklaring till aktiekapitalets inverkan på företagarna och 

dess intressenter (Bruns och Fletcher, 2008; Myers, 1984). Individer som väljer att starta 

aktiebolag kallas allt ofta entreprenörer. En entreprenör är någon som får saker och ting 

gjorda och har en stark drivkraft att utveckla sina visioner och idéer. Det vanligaste problemet 

en entreprenör råkar ut för är brist på kapital för att kunna starta upp ett aktiebolag 

(Schumpeter, 1991). För entreprenörer blir kravet på aktiekapital ett hinder för att kunna 

utveckla och starta bolag i Sverige.  

 

Om minimikravet på aktiekapitalet skulle avskaffas för privata aktiebolag måste även reglerna 

för likvidation i 25 Kap. ABL avskaffas (SFS, 2005:551). Därmed finns det ingen 

bestämmelse för vad styrelsen ska göra när det uppkommer kapitalbrist i bolaget, vilket kan 

vara till nackdel för både borgenärerna och aktieägarna (Andersson, 2005). Ett alternativ till 

likviditetskravet är att göra som Storbritannien med ett insolvensförfarande.  I Storbritannien 

finns det inte krav på något aktiekapital, det finns däremot inte något kapitalskyddsregelverk 

som motsvarar Sveriges utan de har istället ett insolvensförfarande om bolaget skulle hamna i 

finansiell knipa (Maitland et al., 2008). Styrelseledamöter kan därmed bli ersättningsskyldiga 

om bolagets finansiella situation resulterar till en förlust för bolagets borgenärer, det kan dock 

vara svårt att bevisa. Detta gör att styrelseledamöter måste ha fullständig översikt av bolagets 

ekonomiska situation (SOU, 2008:49). Genom att avskaffa aktiekapitalet kan 

insolvensförfarandet vara ett komplement till aktiekapitalet. Ett annat exempel är Finland, 

som också har ett relativt lågt aktiekapital till skillnad från Sverige. När aktiekapitalet är 

negativt i Finland så måste styrelsen enligt lag göra en registeranmälan (Patent- 
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registeringsstyrelsen, 2013). Bolaget behöver inte sättas i likvidation på det sättet som 

svenska bolag måste eller bör. Men på detta sätt blir bolagets negativa egna kapital offentligt 

för borgenärerna, vilket kan ge indikationer till bolagets borgenärer hur verksamheten i själva 

verket går (Patent- registeringsstyrelsen, 2013).  

 

Det vi vill åstadkomma med vår studie är att se vilken roll aktiekapitalet spelar för små 

aktiebolag och dess borgenärer. Om betydelsen av aktiekapitalet finns kvar i dessa små bolag, 

där verksamheten oftast drivs för att ägaren ska få någon form av lön varje månad. Vi tror att 

aktiekapitalet spelar en mindre roll i små bolag än i större aktiebolag. Därför kommer vi att 

försöka undersöka vilken funktion och betydelse aktiekapitalet har idag, efter att det gått tre år 

sen det nya kravet trädde i kraft.  

 

Den tidigare forskningen som gjorts på området anser vi är bristfällig. I studien så har vi 

utgått från den statliga offentliga utredningen (SOU, 2008:49), samt kandidatuppsatser från 

universitet runt om i Sverige som tar upp aktiekapitalets funktion innan 

aktiekapitalssänkningen 2010. Vi vill undersöka funktionen med aktiekapitalet efter 

aktiekapitalssänkningen 2010 och se vilken mening det har för småföretagare och dess 

borgenärer. 

 

1.3 Problemformulering  

Vad har aktiekapitalet för betydelse för dagens småföretagare och dess borgenärer? 

 

 

1.4 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka vilken mening aktiekapitalet har för småföretagarna 

utifrån sina egna verksamheter, och vilken mening aktiekapitalet har för borgenärerna. 
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1.5  Studiens fortsatta disposition 

 

Kapitel 2 Metod 

I metoden presenteras studiens forskningsansats och kunskapssyn för att kunna svara på 

studiens syfte. Därefter kommer det även att läggas fram källkritik av referensramen. 

  

Kapital 3 Referensram 

I referensramen presenteras uppsatsens legala utgångspunkt där läsaren får en 

grundläggande förståelse för aktiekapitalets funktioner. I det teoretiska perspektivet får 

läsaren ta del av teorier inom företagsekonomi, nationalekonomi socialpsykologi som kan 

kopplas till aktiekapitalet.  

 

Kapitel 4 Empirisk metod 

I den empiriska metoden beskrivs valet av undersökningsmetod. Sedan härleds det empiriska 

materialet om hur det har samlats in och en redogörelse för studiens urval. Därefter kommer 

en operationalisering av undersökningen att läggas fram för att få en förståelse för hur vi 

kommer att tolka det empiriska materialet. 

 

Kapitel 5 Empirisk undersökning 

I den empiriska undersökningsdelen kommer vi att presentera våra fyra 

undersökningsföretag som vi har undersökt empiriskt. Vi börjar med att kort presentera 

undersökningsföretaget och sedan se vilken syn företagets företrädare har på aktiebolaget 

som bolagsform, deras åsikter kring meningen med aktiekapitalet. Vi kommer sedan att 

utvidga tvärsnittsstudien genom att även studera fyra företrädare för borgenärer och deras 

syn på aktiekapitalets betydelse som borgenärsskydd. 
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Kapitel 6 Analys 

I analysen så kommer vi att analysera det empiriska materialet med referensramen som 

ligger som grund för vår studie. Analysen är uppdelad efter fyra områden som tar upp 

aktiekapitalets betydelse. Vi kommer därmed att försöka få fram en förståelse för vilken 

mening aktiekapitalet har för företrädarna för undersökningsföretagen och dess 

borgenärerna. 

 

Kapitel 7 Slutsats  

I slutsatsen presenteras slutsatser utifrån den empiriska analysen, där vi svarar på vår 

problemformulering. Vi avslutar också med att presentera några förslag på vidare forskning som 

kan vara intressanta att gå vidare med. 
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2. Metod 
___________________________________________________________________________ 

I metoden presenteras studiens forskningsansats och kunskapssyn för att kunna svar på 

studiens syfte. Därefter kommer det även att läggas fram källkritik av referensramen. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Forskningsansats  

Vi har utgått från studiens syfte när vi har valt forskningsansats. Syftet med denna studie är att 

undersöka vilken mening aktiekapitalet har för småföretagarna utifrån sina egna 

verksamheter, och vilken mening aktiekapitalet har för borgenärerna. Vår infallsvinkel är att 

studera vilken betydelse aktiekapitalet har i företaget och av borgenärerna runt omkring 

företaget. Det har inte tidigare studerats. Det som har undersökts är endast vad olika 

myndigheter och näringslivsorganisationer har trott eller spekulerat om vad som kan ske vid 

en minskning av aktiekapitalet. Vi ska skapa en djupare förståelse för vilken mening 

aktiekapitalet har för företagarna och dess borgenärer. Vi vill därför se om sänkningen av 

aktiekapitalet har bidragit till att funktionerna som exempelvis borgenärskydd och 

seriositetsspärr utvattnats eller på något sätt förändrats. 

 

Två av forskningsansatserna ska förklara relationen mellan teori och empiri: deduktion, 

induktion (Patel och Davidsson, 2011). De deduktiva och induktiva metodansatserna används 

för att bestämma vilket tillvägagångssätt uppsatsens data ska samlas in på (Jacobsen, 2002). 

Den deduktiva forskningsansatsen skall enligt Bryman och Bell (2005) representera 

förhållandet mellan teori och empiri. En deduktiv strategi brukar även associeras med ett 

kvantitativt synsätt där forskaren först hittar teorier för att förklara verkligheten och sen 

undersöker om teorierna stämmer överens (Patel och Davidsson, 2011). Den deduktiva 

ansatsen har en stor nackdel för att undersökaren enbart undersöker det som finns i 

referensramen och inte tar hänsyn till det data som hamnar utanför referensramen och 

påståendena. Vi har försökt att minimera denna risk genom att utföra en pilotstudie för att 

säkerställa att referensramen är så ackurat som möjligt. Vår studie kommer därmed genomgå 

en deduktiv ansats. Den deduktiva ansatsen skapar hypoteser, eller i vårt fall påståenden 

utifrån det teoretiska materialet som vi sedan kan koppla till den existerande verkligheten 
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(Patel och Davidsson, 2011). Påståendena kommer att härledas utifrån de befintliga teorierna 

bland annat om entreprenörskap, institutionell teori och intressentteorin. Empirin som vi har 

samlat in kommer sedan att analyseras med utgångspunkt utifrån påståendena, vilket även 

görs inom den deduktiva ansatsen vilket gör att den lämpar sig för vår studie. 

Alternativet till den deduktiva forskningsansatsen är induktiv forskningsansats. Den induktiva 

forskningsansatsen fann vi inte lämplig eftersom vi inte kunde utgå ifrån empirin. Vi visste 

inte vad vi skulle titta efter eller hur vi skulle tolka respondenternas beteende. Därför kunde vi 

inte koppla det till den teorin, vilket skulle gjort studien ofullständig. Pilotstudien gjorde att vi 

insåg att enkäter inte skulle bli ett alternativ att använda oss utav. Vårt syfte i vår uppsats är 

att försöka förstå vilken mening aktiekapitalet har för småföretagaren och dess borgenärer. 

Därför ville vi ha så utförliga svar av respondenterna som möjligt där de själva med egna ord 

beskriver hur de upplever meningen med aktiekapitalet. Om vi skulle använt oss av den 

induktiva forskningsansatsen skulle vi upplevt problem med att utforma vår intervjuguide. Vi 

som undersökare skulle finna problem med att inte kunna fånga in rätt information som vi 

skulle kunna härleda till vår referensram, samt att det är svårt att skapa nya teorier utifrån 

empirin. Vi finner det dock svårt att göra vår datainsamling helt deduktiv eftersom det 

kommer finnas induktiva inslag, en viss form av subjektiv tolkning kommer att vara 

nödvändig av det respondenterna säger. 

 

2.3 Val av kunskapsansats 

Vi kommer att utgå från en tolkande kunskapssyn för att undersöka vilken mening 

aktiekapitalet har för småföretagarna och dess borgenärer. Den tolkande kunskapssynen 

handlar om att fånga in respondenternas tolkning, vad aktiekapitalet har för mening för just 

dem och detta är det som ska studeras i denna uppsats. I den positivistiska kunskapssynen 

innebär det att forskaren genom empiriska undersökningar försöker hitta en relation mellan 

teori och praktik. Forskaren studerar det som är verkligt och synligt. Vi har därför valt att 

använda den tolkande kunskapssynen som är en variant av den hermeneutiska kunskapssynen. 

I vår studie har vi dock inte möjlighet att fullfölja de krav som finns på den hermeneutiska 

och därför väljer vi den tolkande kunskapssynen som ett komplement. Vi försöker göra en 

tolkning av företagarens uttryckssätt, vad den säger och dess åsikter. Vad är egentligen 

innebörden i det den säger? Vi ska i studiens intervjudel försöka förstå vad företagarens 
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upplevda värde är med aktiekapitalet och aktiebolaget. Studien kommer bygga på intervjuer 

med småföretagare och dess borgenärer, vad de har för åsikter och upplevelser kring 

aktiekapitalet. Vad aktiekapitalet egentligen fyller för funktion. Därför anser vi att den 

positivistiska kunskapssynen inte är den bästa, eftersom vi måste tolka det respondenterna 

säger i intervjuerna (Westin och Ödman, 1998). Därför kan vi inte hålla oss objektiva till det 

empiriska materialet som vi samlar in, utan tolkningarna bygger på våra subjektiva 

bedömningar av respondenterna. Vad personen säger och vilket kroppsspråk den använder sig 

av, vilket ligger helt i den tolkande kunskapssynen (Westin och Ödman, 1998). 

 

Att studera aktiekapitalets mening för småföretagarna och dess borgenärer handlar inte om att 

studera enskilda företeelser utan att få en bredare syn på vad den verkliga meningen är av 

aktiekapitalet, att få en helhet av betydelsen från alla inblandade. Genom att använda en 

empirisk holistisk kunskapsansats så ska vi försöka förstå, tolka människors tankar och 

beteende. Vi kommer därmed inte att försöka förklara samband och bevisa en hypotes som det 

görs i den empiriska atomistiska kunskapsansatsen (Westin och Ödman, 1998). 

Urvalprocessen i den empiriska atomistiska kunskapsansatsen, där stickprovet är ett 

representativt urval av populationen och utvald genom ett sannolikhetsurval (Bryman och 

Bell, 2005). I den empirisk holistiska kunskapsansatsen är inte storleken och antalet 

respondenter det viktiga utan att mångfalden av data är så stor som möjligt. Detta för att 

kunna förklara alla tänkbara mönster, teman och uppfattningar vilket är viktigt för att förstå 

helheten. Genom att intervjua ett antal respondenter med olika uppfattningar och synsätt för 

att få in alla tänkbara uppfattningar av aktiekapitalets betydelse i aktiebolaget (Westin och 

Ödman, 1998).  

 

I den empirisk atomistiska kunskapsansatsen är det dock viktigt att ha en studie där resultatet 

går att generalisera till andra områden medan den empirisk holistiska kunskapsansatsen anser 

att det inte är nödvändigt. Det handlar om mänskliga upplevelser, erfarenheter och tolkningar 

av dessa, vilket inte i så stor grad kan generaliseras till andra områden. Forskarens roll är att 

skapa en förtroendefull relation och tolka det som sägs i datainsamlingen. Inte vara objektiv 

och försöka kategorisera data utan ha en följsam datainsamlingsmetod. I den empiriska 

holistiska kunskapsansatsen är det däremot viktigt att ha god kvalitet på data, där citat från 

intervjuer kan hjälpa till att underbygga resultat och slutsatser. (Westin och Ödman, 1998) 
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2.4 Källkritik  

Bakgrundsinformation till lagförslaget och dess ändring av aktiekapitalet är hämtad ifrån 

statens egna utredningar och propositioner. Vi anser därför att informationen har hög 

tillförlitlighet. Ytterligare källor som vetenskapliga artiklar har vi hämtat genom OneSearch, 

där vi haft möjligheten att kunna söka i flera databaser samtidigt. Sökord vi har använt oss 

utav är bland annat Legal capital, Share kapital och creditor protection. 

 

Många av artiklarna är peer reviewed, vilket innebär att de granskas innan publicering för att 

se om de är lämpliga och håller tillräcklig kvalitet. Därför anser vi att de har en hög 

verifierbarhet. En brist kan däremot vara att inte alla källor är vetenskapliga artiklar utan vi 

har även använt oss av mediala forum. Vi anser dock att de som publicerat dessa 

debattartiklar besitter hög kunskap inom området och därför anser vi att de ändå uppnår viss 

tillförlitlighet. Vi har även tittat på tidigare skrivna kandidatuppsatser om aktiekapitalets 

funktion och utgått från deras referenslista. 

 

I teoretiska perspektiv delen tar vi upp den legala aspekten av aktiekapitalet. Där behandlar vi 

framförallt lagtexter vilket anses vara tillförlitliga källor. Vi har också valt att använda oss av 

läroböcker i både juridik och företagsekonomi för att skapa en förståelse om aktiekapitalets 

menade funktion. Alla källor vi har använt oss av i studien har studerats noga för att vi skulle 

försäkra oss om att de är verifierbara. Källorna har bedömts utifrån autenticitet och 

trovärdighet (Bryman och Bell, 2005). Autenticitet handlar om att bedöma vem det är som har 

skrivit och vilket syfte författaren hade. Trovärdighet visar om källans information är riktig 

och att den inte innehåller några förvrängningar, källorna är relevanta för vår studies innehåll 

(Bryman och Bell, 2005). Vi har haft svårt att finna applicerbara teorier för studiens syfte, 

vilket resulterat i att teoriavsnittet är ett hopplock av olika teorier ifrån olika ämnesområden 

såsom företagsekonomi, nationalekonomi och socialpsykologi. Vi har funnit stora svårigheter 

i detta ämnesområde att koppla samman olika teorier till ett sammanhängande teoretiskt 

perspektiv eftersom de inte har några anknytningar till varandra. Vi anser därför att det finns 

brister i det teoretiska perspektivet och därför kan vår referensram uppfattas som spretig och 

osammanhängande. 
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3. Referensram 
___________________________________________________________________________ 

I referensramen presenteras uppsatsens legala utgångspunkt där läsaren får en 

grundläggande förståelse för aktiekapitalets funktioner. I det teoretiska perspektivet får 

läsaren ta del av teorier inom företagsekonomi, nationalekonomi och socialpsykologi som kan 

kopplas till aktiekapitalet. 

___________________________________________________________________________ 

3.1 Den legala aspekten på aktiekapitalet 

I teoridel 1 tar vi upp allmänna förklaringar och lagrum om aktiebolaget. Vi börjar med att 

förklara vad ett aktiebolag är och vad aktiebolaget har för förpliktelser och skyldigheter. 

Därefter går vi över till att förklara det mest fundamentala i ett aktiebolag: aktiekapitalet. Vi 

ger en överskådlig förklaring vad aktiekapitalet består av och hur det kan användas i 

verksamheten. I sista delen av teoridel 1 redogör vi för aktiekapitalets funktion enligt 

lagstiftarna. 

 

3.1.1 Enskild firma  

En näringsverksamhet kan drivas av en fysisk person under enskild firma. Det är dock inget 

bolag i juridisk mening. Personen som driver den enskilda firman blir därmed 

bokföringsskyldig enligt bokföringslagen. Den enskilda näringsidkaren är personligt ansvarig 

i firmans namn för dess iklädande av rättigheter och skyldigheter, samt att föra dess talan hos 

domstolar och andra myndigheter. Därför har inte den enskilda firman några egna 

förmögenheter som är avskild ifrån den enskilda näringsidkarens privata förmögenheter. Den 

enskilda firmans tillgångar samt skulder kan därmed ses som ägarens privata tillgångar och 

skulder. Därför kan verksamhetens tillgångar tas i anspråk för ägarens privata skulder och det 

motsatta, att ägarens personliga tillgångar tas för den enskilda firmans skulder (Smiciklas, 

2006). 
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Den främsta fördelen med att driva en enskild firma är att det inte behövs något startkapital 

för att starta en enskild firma. Detta kan jämföras med ett aktiebolag där det behövs ett 

aktiekapital på 50 000 SEK. Den främsta nackdelen är dock att näringsidkare står för det 

personliga ansvaret för bolagets skulder och förpliktelser. Detta till skillnad från aktiebolaget 

då ägaren endast kan förlora det insatta kapitalet och inte är personligt betalningsskyldig för 

bolagets skulder (Smickiklas, 2006).  

 

3.1.2 Aktiebolag 

Aktiebolag är en egen juridisk person där aktiebolagets ägare har begränsat ansvar för det 

insatta kapitalet i aktiebolaget. Ett aktiebolag kan drivas av en till flera personer. I ett 

aktiebolag har inte ägarna något personligt betalningsansvar för bolagets skulder eftersom 

bolaget är en egen juridisk person. Ett aktiebolag kan drivas antingen privat eller publikt 

(SFS, 2005:551, 1 kap 2§). Skillnaden mellan privata och publika aktiebolag är att privata 

aktiebolag endast får erbjuda 200 personer att teckna aktier (SFS, 2005:551 1 kap 7§). När ett 

aktiebolag ska bildas så måste det skjutas till ett aktiekapital som utgör fundamentet för 

verksamheten i bolaget. När detta skett kan inte aktieägaren tvingas till att skjuta till något 

ytterligare belopp, även om det vid en konkurs visar sig att bolagets tillgångar är otillräckliga 

för att betala dess skulder. Om bolaget inte kan betala så kan inte heller fordringsägarna söka 

sig direkt till aktieägarna. Därför är det viktigt att bolaget skapar en förmögenhet när bolaget 

bildas och att den så länge det är möjligt står intakt under bolagets verksamhet (Rodhe och 

Skog, 2011). 

 

Vid aktiebolagsväsendets grundande visade det sig att mindre nogräknade personer frestades 

att missbruka möjligheten att undgå personligt ansvar. Att krypa bakom ett aktiebolag var 

ovanligt inbjudande och att ordna så att fordringsägarna kunde komma åt så lite av bolagets 

förmögenhet som möjligt. Därför finns det numera ett komplicerat system och regelverk som 

skall förhindra att detta uppstår och se till att fordringsägarna skyddas. Om inte reglerna fanns 

skulle bolagets kapitalanskaffning försvåras i form av krediter. Ju strängare regler desto 

enklare blir det för aktiebolag att få krediter vilket gynnar aktieägarna i längden (Rodhe och 

Skog, 2011). 
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Eftersom skatteverket i många konkurser är den största fordringsägaren, är det av största 

intresse att lagstiftningen gör så att skattekraven tryggas. Nackdelen med enmansaktiebolag 

ligger i att möjligheterna är större än i bolag med delägare att smussla undan egendom som 

kommer till skada för fordringsägarna (Rodhe och Skog, 2011). Äldre lagar om aktiebolag 

hade inte i åtanke att ett aktiebolag skulle ha endast en delägare. Enligt 1910 års 

aktiebolagslag så krävdes det att ett aktiebolag skulle stiftas av fem personer som skulle 

teckna en aktie och om det senare blev färre än fem aktieägare, var de tvungna att likvidera. 

Det var dock vanligare i praktiken med enmansbolag. Ägaren valde då att överlåta fyra aktier 

till närastående personer så att lagen uppfylldes med fem delägare (Rodhe och Skog, 2011). 

Den främsta fördelen med att starta aktiebolag är de skattemässiga, men för att få de 

skattemässiga fördelarna av en aktieutdelning istället för lön så måste bolagets intäkter ligga 

över brytpunkten på 426 300 SEK. Om bolags intäkter däremot ligger under brytpunkten så är 

det inte lönsamt att driva eller ombilda till ett aktiebolag. Då bör företagaren istället välja att 

driva en enskild firma (Skatteverket, 2013). 

 

3.1.3 Aktiekapitalet 

I den första aktiebolagsförordningen år 1848 fanns det redan då krav på ett aktiekapital vid 

starten av ett aktiebolag. Aktiekapitalets storlek var inte lagstiftad utan det skulle anpassas till 

aktiebolagets behov. Kravet på ett minimiaktiekapital infördes år 1895. Då skulle 

aktiekapitalet vara i storleksklassen runt 5 000 SEK i nuvarande penningvärdet 2008 (SOU, 

2008:49). Aktiekapitalet ses som en satsning som avskilts från aktieägaren och blir bolagets 

egen förmögenhet. Därför införde lagstiftarna aktiekapitalet i aktiebolaget för att det fanns ett 

bristande förtroende för aktieägarna. De bidrog inte med kapital för att betala skulder om 

bolaget saknade kapital. Aktieägarna tecknade sig för aktierna men smet sedan undan ifrån 

sina förpliktelser (Bladh, 1995). 

 

Omkring 1900-talet så kom det in ett flertal förfrågningar samt krav på att aktiekapitalet 

skulle fungera som ett skydd för bolagets borgenärer och allmänheten. Det skulle även 

fungera som en form av minoritetsskydd för att se till att inte majoritetsägaren missbrukade 

sin ställning.  
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Aktiekapitalets storlek hade varit konstant på 5 000 SEK, när 1944 års aktiebolagslag 

inrättades så började minimiaktiekapitalets nivå att ifrågasättas. Runtomkring i Europa var 

aktiekapitalet betydligt högre (SOU, 2008:49). Men ingen förändring av aktiekapitalet kom 

till följd av 1944 års aktiebolagslag.  

 

En höjning av aktiekapitalet kom inte förrän år 1971. Då höjdes aktiekapitalet från 5 000 SEK 

till 50 000 SEK. Höjningen genomgick en grundlig utredning.  Här poängterades 

aktiekapitalets viktigaste funktion som borgenärsskydd och att skydda allmänheten mot 

oseriösa företagare. Det som även låg bakom höjningen av aktiekapitalet var också att 

kapitalet som skulle tillföras i bolaget skulle vara av betydande art. Det skulle vara 

ekonomiskt kännbart att starta aktiebolag. Detta vara ett sätt att se till att det var seriösa 

företagare som drev aktiebolag. Att de uppfyller sina förpliktelser gentemot sina borgenärer, 

staten och anställda. Höjningen av aktiekapitalet skulle se till att det fanns ett bra 

företagsklimat i Sverige. Aktiekapitalet skulle därmed ses som en spärr. Om inte ägaren var 

villig att “offra” summan av aktiekapitalet så skulle man inte heller få tillgång till 

aktiebolagsformens fördelar (SOU, 2008:49).  

 

För mindre bolag började 50 000 SEK som minimikapital ifrågasättas, men nivån behölls på 

grund av aktiekapitalets funktion som borgenärsskydd och att det inte skulle bli en 

överetablering av aktiebolagsformen (SOU, 2008:49). I samband med Sveriges inträde i EU 

1995 så skedde det en uppdelning av aktiebolagen, privata och publika aktiebolag. I och med 

detta så höjdes aktiebolagskravet för privata aktiebolag från 50 000 SEK till 100 000 SEK och 

publika aktiebolag från 50 000 SEK till 500 000 SEK (SOU, 2008:49). Höjningen av 

aktiekapitalet för de publika aktiebolagen berodde på EU:s lagstiftning, där 

bolagslagstiftningen i EU länder skulle vara samstämmiga. Aktiekapitalet höjdes även för de 

privata aktiebolagen, vilket skedde på grund av att borgenärsskyddet var för lågt och måste 

ökas. Det skulle även minska missbruket av aktiebolagsformen som utnyttjades för 

ekonomisk brottslighet (SOU, 2008:49).  
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3.1.3.1 Aktiebolagslagen 2005  

När en eller flera personer ska bilda aktiebolag skall ett utkast av en stiftelseurkund upprättas 

som innehåller bolagsordningen. Det är ett grundläggande avtalsdokument mellan 

bolagsbildarna (Rodhe och Skog, 2011). Därefter skall samtliga bolagsbildare teckna sig på 

aktierna 2:12 ABL (SFS, 2005:551). I stiftelseurkunden skall det framgå hur aktierna ska 

betalas. Stiftarna har här tre val: att betala i kontanter, i apportegendom eller en kombination 

av kontanta medel och apportegendom (SFS, 2005:551, 2 Kap 16§; Rodhe och Skog, 2011). 

Om betalning av aktierna sker med kontanta medel så ska de sättas in på ett enskilt konto som 

är öppnat för ändamålet (SFS 2005: 551, 2 kap 17 §). Detta för att förmögenheten ska vara 

avskild från aktieägarna och tillhöra bolagets förmögenhet (Rodhe och Skog, 2011). 

Aktiekapitalet i ett bolag kan därmed bestå av kontanta medel och apportegendomar.  

 

Apportegendom kan exempelvis vara fastigheter, patent, aktier i annat bolag eller maskiner 

(Rodhe och Skog, 2011). För att apportegendomen ska godkännas som betalning för aktier så 

måste den vara till nytta för bolagets verksamhet. Egendomen måste vara avskild från 

aktieägarna och vara i bolagets besittning (SFS, 2011: 1046, 2 Kap 19 § 2 p). Värdet på 

apportegendomen måste kunna beräknas på ett trovärdigt sätt. Detta för att en apportegendom 

ska vara godkänd som betalning för aktier i bolaget (SFS, 2011: 1046, 2 Kap 19 § 2 st.). Det 

ska även göras ett yttrande av en revisor för att säkerställa att det bokförda värdet är 

detsamma som det reella värdet på tillgången. Om det skulle komma fram att det har varit en 

felvärdering av apportegendomarna eller att värdet minskas så måste en nedskrivning ske. 

Detta blir till nackdel för övriga aktieägare samt borgenärer eftersom de kan lida ekonomisk 

skada på grund av nedskrivningen. Värdet på deras aktier minskar och borgenärernas säkerhet 

i aktiekapitalet minskar också. Bestämmelser om apportegendomar är skyddsregler för 

aktieägarna och borgenärerna och har till funktion att inte urholka aktiekapitalet (Rodhe och 

Skog, 2011). 

Det egna kapitalet i aktiebolaget delas upp i bundet- och fritt eget kapital (Rodhe och Skog, 

2009).  Aktiekapitalet utgör en del av den bundna delen i eget kapital. Det bundna egna 

kapitalet utgörs av aktiekapitalet, överkursfond och reservfond. Det bundna egna kapitalet kan 

inte delas ut till aktieägarna utan ska finnas kvar i företaget medan fritt eget kapital kan delas 

ut till aktieägarna. I det fria egna kapitalet finns balanserade vinster och förluster och årets 

resultat (SFS 2004: 1173, ÅRL 5 Kap, 14§). Aktiekapitalets storlek bestäms när bolaget 
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bildas och blir därmed det registrerade aktiekapitalet. Aktiekapitalet i ett privat aktiebolag 

måste alltid vara minst 50 000 SEK (SFS, 2010: 89; ABL 1:5). Det är viktigt att det finns 

täckning för aktiekapitalet, annars finns det ingen mening att ha ett aktiekapital om bolaget 

har förbrukat det. Därför måste det finnas lagstiftning som ser till att det finns täckning. Om 

det inte finns täckning för aktiekapitalet så måste styrelsen/aktieägarna återskapa täckning för 

aktiekapitalet eller likvidera bolaget enligt 25 kap ABL (SFS, 2005:551; Rodhe och Skog, 

2011). Aktiekapitalet behöver inte sitta oanvänt på ett bankkonto, utan kan användas för att 

investera i tillgångar till bolaget, dock måste tillgångarna finnas kvar i bolaget. Det är viktigt 

att se till att bolaget inte försätter sig i en situation där aktiekapitalet är förbrukat och därmed 

inte kan fullgöra sina förpliktelser gentemot sina borgenärer.  

 

Tillgångarna - Skulderna = Eget kapital 

Källa: Johansson 2009 

 

 

3.1.4 Aktiekapitalets funktioner  

Aktiekapitalet i svensk bolagsrätt ses som det huvudsakliga fundamentet och måste tillföras 

vid stiftandet av bolaget. Aktiekapitalet utgör bolagets förmögenhet som skall vara åtskild 

från aktieägarna. Detta för att bolaget ska utgöra en egen juridisk person (Rodhe och Skog, 

2009). Aktiekapitalet ska ses som det ekonomiska underlaget vid uppstartandet av ett bolag, 

ett startkapital som behövs för att sätta igång verksamheten (prop. 1973:93). Aktieägarnas 

ansvar är begränsat till aktiekapitalet som är tillfört i bolaget, där aktieägarna inte är 

personligt betalningsansvariga för bolagets förpliktelser enligt ABL 1:3 (SFS, 2007:317). 

Avsaknaden av ett personligt betalningsansvar vägs upp med ett kapitalkrav, där 

aktiekapitalet ska tillse ett kapitalskydd för bolagets borgenärer. Aktiekapitalet är en del av 

det egna kapitalet som även ska se till att det finns en marginal mellan tillgångar och skulder 

(Fritz, 2007; Enriques och Macey, 2000). 
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Källa: Aktiekapitalets funktioner, Egen bearbetning  

 

3.1.5 Borgenärsskydd 

Aktiekapitalet har en skyddsfunktion för bolagets borgenärer i händelse av att bolaget skulle 

råka ut för finansiell knipa, hamna på obestånd eller likvideras (Fritz, 2007). 

Aktiebolagsformen är en bolagsform där aktieägarna inte har något personligt 

betalningsansvar för bolagets förpliktelser utan ansvaret är endast bundet till det satsade 

aktiekapitalet i bolaget (Fritz, 2007). Detta gör att bolagets borgenärer inte har rätten att kräva 

aktiebolagets ägare på kapital när bolagets tillgångar är förbrukade (Rodhe och Skog, 2011). 

 

Det finns två typer av borgenärer enligt Schön (2004). Den första är de som frivilligt ingår 

avtal med bolaget där de har möjlighet att själva bestämma säkerhet och olika typer av pant 

för att skydda sig själva som borgenärer, de frivilliga borgenärerna. Hos de frivilliga 

borgenärerna har inte aktiekapitalet någon betydelse som borgenärsskydd menar Schön 

(2004). Detta för att frivilliga borgenärer kan skydda sig genom en kontraktsrelation med 

säkerheter, kreditavtal och kreditupplysning. Exempel på frivilliga borgenärer kan vara 

kreditinstitut och leverantörer. Kreditinstitut kan kräva borgensåtagande och pant som 

säkerheter, leverantörer kan kräva förbehåll om återtagande som begränsade krediter och göra 

en kreditupplysning av sina kunder (Andersson, 2005). Den andra typen av borgenärer är de 

ofrivilliga eller icke anpassningsbara borgenärerna som inte har någon förmåga att sätta krav 

Seriositetsspärr  

   Aktiekapitalet  

Borgenärsskydd 
Underlättar 

kapitalanskaffningen  
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på bolaget. Detta kan bero på okunnighet eller informationsasymmetri (Schön, 2004). 

Aktiekapitalet fungerar här som ett standardavtal som ger borgenären en viss typ av säkerhet. 

Enligt ABL ställs deras säkerhet som ett kapitalkrav hos bolaget (Schön, 2004; Fritz, 2007). 

De ofrivilliga skyddas genom konkurslagstiftningen, som gör att skatter och avgifter till staten 

alltid ska betalas ut först från konkursboet (Andersson, 2005; Nytt från revisorn, 2010). 

 

I aktiebolagslagen finns det handlingsregler som ett bolag ska använda sig av vid 

betalningssvårigheter och vid insufficiens, då bolaget skulder överstiger tillgångarna. När det 

finns misstankar om att halva aktiekapitalet skulle vara förbrukat så finns handlingsreglerna i 

ABL för vad styrelsen enligt lag är skyldig att göra. Styrelsen ska enligt ABL 25:13 (SFS, 

2007:317) upprätta en kontrollbalansräkning. Om det kommer fram att halva det registrerade 

aktiekapitalet eller mer är förbrukat ska styrelsen sammankalla en kontrollstämma. Där ska 

det bestämmas om bolaget ska gå i likvidation eller återskapa aktiekapitalet. Detta ska ske 

inom åtta månader. Efter åtta månader ska en kontrollstämma åter ske, där en till 

kontrollbalansräkning ska upprättas där det visar att aktiekapitalet är återskapat. Om inte 

aktiekapitalet skulle ha återskapats eller att bolaget fortsätter och inte försätter bolaget i 

likvidation så blir styrelsen solidariskt ansvarig för bolagets förpliktelser ABL 25: 17-20 

(SFS, 2005:551; Rodhe och Skog, 2011). 

 

Det finns krav på ett minimi aktiekapital på 50 000 SEK enligt ABL 1.3 § (SFS, 2007:317). 

Detta minimikapital är det som blir aktiekapitalet i bolaget. Sedan inrättningen av 

aktiebolagsformen har aktiekapitalet setts som ett borgenärsskydd. Detta har varit en av de 

starkaste anledningarna till varför aktiekapitalskravet har hållits vid liv så här länge (SOU, 

2008: 49). Reglerna för aktiekapitalet är i allmänhet onödiga menar Schön (2004), eftersom 

att det finns en möjlighet för borgenärerna att få information om minimiaktiekapitalskravet 

som gäller för bolaget. Det är endast när det gäller de ofrivilliga borgenärerna och bedrägliga 

verksamheter som det kan behövas särskilda ansvarsregler (Andersson, 2005). Det blir 

därmed alltjämt tydligare att det är reglerna som rekommenderar lägsta möjliga aktiekapital 

som är den svaga länken i bestämmelserna om att skydda borgenärerna. Aktiekapitalet kan 

användas upp inom en kort tid efter att bolaget bildats. Kapitalkravet informerar inte 

borgenärerna om tillgångarna av eget kapital i bolaget (Andersson, 2005). 
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Det finns ingen koppling mellan de finansiella behoven som en verksamhet kan behöva och 

storleken på aktiekapitalet. Kapitalkravet gör därför inte mycket för att hjälpa borgenärerna 

(Schön, 2004). Kritik har förts fram om aktiekapitalet skall agera som ett borgenärsskydd, då 

det nuvarande aktiekapitalet är för lågt och inte ger borgenärerna tillräckligt med säkerhet. 

Dessutom är inte minimikapitalet bestämt utifrån bolagets verksamhet och vilken risk som 

finns. Därför gör detta att borgenärerna kräver extra säkerhet trots att det finns ett aktiekapital 

(Andersson, 2005). Om minimikravet på aktiekapitalet avskaffades, så skulle det vara positivt 

om bolaget själv med hjälp av sina borgenärer kunde bestämma minimikravet på bundet 

kapital utifrån bolagets verksamhet. De kan därmed ha ett kapitalkrav i proportion till 

verksamhetsrisken och storleken på bolaget (Andersson, 2005). Genom att ta bort 

minimikravet på aktiekapitalet så kommer borgenärerna att ha högre krav på säkerheter och 

pant. Vilket i sin tur kan resultera i att bolagsägarna blir personligt betalningsansvariga för 

aktiebolagets skulder. Det kan därför bli en nackdel för aktiebolagsformen. Kontrakten mellan 

de frivilliga borgenärerna samt avtalsanvändning kommer öka, detta kan även bli en högre 

kostnad för borgenärerna (Andersson, 2005).  

 

Riksdagens skatteutskott håller med Andersson (2005), ett aktiekapital på 50 000 SEK utgör 

inget skydd för borgenärerna och därav ifrågasätts hela aktiekapitalets funktion som 

borgenärsskydd. Skatteutskottet menar på att det finns viktigare faktorer för borgenärerna än 

aktiekapitalets vara eller icke vara. Viktigare mått skulle kunna vara kassaflöde och likviditet 

(Nytt från revisorn, 2010). The high level group of company law experts är en grupp 

bestående av expertjurister inom bolagsrätt. De är en oberoende grupp som ska föreslå 

förändringar och moderniseringar i den europeiska bolagsrätten. Även de har gjort en rapport 

där de kritiserar dagens funktion av aktiekapitalet. The high level group of company law 

experts menar precis som Andersson (2005) att minimikravet på aktiekapitalet inte är anpassat 

till bolagets verksamhet, därmed misslyckas det att vara ett borgenärsskydd. Det är ett dåligt 

mått för att bedöma bolagets förmåga att betala sina skulder och trygga borgenärerna (The 

high level group of Company law expert, 2002).  
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3.1.6 Aktiekapitalet som seriositetsspärr 

Ett sätt för att se till att inte oseriösa företagare med dåliga avsikter tar sig in på 

företagsmarknaden är genom kravet på aktiekapital, vilket gör det svårare att utnyttja 

aktiebolagsformen i olämpliga syften (Prop. 2009/10:61). Genom att aktiekapitalskravet 

sänktes till 50 000 SEK så skulle det bli enklare att utnyttja bolagsformen för oseriöst bruk. 

Aktiekapitalet ses som ett pris för personlig ansvarsfrihet. Det ansågs att aktiekapitalet var för 

högt och gjorde att företagare valde bort bolagsformen. Det var därmed en bolagsform för de 

som hade tillgång till kapital och inte för alla (Prop. 1993/94:196). I de länder som inte har 

något minimikrav på aktiekapitalet, har inte problemet med oseriösa bolag ökat än. Hinder om 

det skulle utnyttjas finns inte och ingen direkt seriositetsspärr. I rapporten från The high level 

group of Company law expert (2002) hade de gjort en studie där de frågat om 

minimiaktiekapitalets regler fyllde en skyddsfunktion. Svaret var att endast 25 % av 

respondenterna tyckte det, 73 procent menade på att det fanns andra tillgängliga metoder för 

att åstadkomma samma skydd (The high level group of Company law expert, 2002). 

 

Kravet på aktiekapitalet kan ha en inverkan vid valet av bolagsform. Aktiekapitalet kan hindra 

oseriösa företagare men också förhindra seriösa entreprenörer och aktiekapitalet kan därmed 

verka som ett hinder för att starta aktiebolag. Ett fastställt aktiekapital kan missgynna bolag 

som inte har någon större nytta av det i deras verksamhet, såsom tjänsteföretag som inte har 

några stora tillgångs -eller skuldposter (Schön, 2004). Eftersom SOU (2008:49) inte fann 

något empiriskt stöd för att fler aktiebolag skulle startas på grund av aktiekapitalssänkningen 

från 100 000 SEK till 50 000 SEK, kan inte aktiekapitalet ses som något annat än en 

hämmande effekt för nystartandet av aktiebolag. Sänkningen skulle dock innebära en större 

tillgänglighet för de som vill driva ett aktiebolag (SOU, 2008:49). 

 

Klapper et al (2005) menar på att det legala kravet som ställs på ett aktiebolag har betydelse 

för hur många nystartade bolag det kommer finnas på marknaden. Klapper et al (2005) anser 

att länder med mindre omfattande regelverk har i större omfattning en procentuellt högre 

andel nystartade företag än de länderna med mer omfattande regelverk. Länder som ställer 

högre krav på bolag vid bildandet hindrar entreprenörer från att driva aktiebolag (Klapper et 

al, 2005). En sänkning eller avskaffande av minimikravet på aktiekapitalet skulle därför vara 

till fördel för de bolag som inte har så stort kapitalbehov. Tjänsteföretagen skulle gynnas av 

att upphäva kravet på aktiekapitalet (SOU, 2008:49). Kvinnor valde innan 
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aktiekapitalssänkningen 2010 i större utsträckning att driva enskild firma än aktiebolag, de 

skulle därför välja aktiebolagsformen om aktiekapitalet sänktes eller avskaffades. Då det idag 

är fler män än kvinnor som är mer benägna att starta aktiebolag (Prop. 2009/10:61).  

 

3.1.7 Kapitalanskaffning i aktiebolag 

Om det finns ett kapitalkrav på aktiekapitalet så blir det enklare för bolaget att anskaffa 

externt kapital. Om det inte skulle finnas ett minimikrav på aktiekapitalet så skulle kostnaden 

för egna säkerheter hos ägaren och privatlån av kapital öka (Fritz, 2007; Prop. 1973:93). 

Aktiekapitalet ska underlätta kapitalanskaffningen i aktiebolaget. Om ägaren själv är villig att 

satsa kapital i sin verksamhet underlättar detta ännu ett steg för anskaffningen av kapital från 

externt håll (Bruns och Fletcher, 2008; Fritz, 2007). Sveriges redovisningskonsulters förbund 

(2009) menar på att en sänkning av aktiekapitalet enbart får effekten av att ägaren själv måste 

gå in med säkerhet, satsa eget kapital för att få tillgång till externt kapital och detta krav 

kommer att öka om aktiekapitalet minskas vilket går helt i linje med Bruns och Fletchers teori 

(2008). 

 

Aktiekapitalet fungerar även som en kapitalspärr. När ägaren tror på sitt aktiebolag och själv 

är villig att investera eget kapital i bolaget ger det positiva signaler till borgenärerna, vilket 

gynnar kapitalanskaffningen i bolaget (Bruns och Fletcher, 2008; Prop. 1993/94:196). Bruns 

och Fletcher (2008) menar på att det blir enklare för bolaget att låna kapital eller utöka 

krediter om ägaren själv tagit en personlig risk. Då vågar även banken ta risken att låna ut 

kapital till bolaget. Risktagandet i verksamheten kan därmed minskas med att aktiekapitalet är 

finansierat med egna medel istället för externa medel (Bergström och Samuelsson, 2009). 

 

De lagstadgade krav som ställs på aktiebolag genom aktiebolagslagen för att skydda 

borgenärer behövs inte, utan borgenärerna sköter detta själv med egna skrivna villkor för att 

handla på kredit och få kapitallån (SOU, 2008:49). Kraven för att få krediter på mindre 

aktiebolag är ändå höga, på grund av osäkerheten som råder i företagsklimatet. Om det 

lagstadgade kravet skulle tas bort så skulle det vara mer positivt då kreditvillkoren och kraven 

ifrån borgenärernas sida kan anpassas till aktiebolagets egna förutsättningar (SOU, 2008:49).   
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Påstående 1: Genom aktiekapitalsänkningen 2010 så ökade kraven på andra säkerheter vid 

långivning. 

 

3.2 Teoretiskt perspektiv 

I denna del kommer det teoretiska perspektivet ge oss en förklaring till varför företagarna och 

borgenärerna agerar som de gör och vilken mening aktiekapitalet har för dem. Det kommer 

förtydliga hur bolaget förhåller sig till sin omvärld och hur omvärlden kan påverka företaget. 

Även hur företagare och entreprenörer förhåller sig till aktiebolagsformen och aktiekapitalet 

samt vilken mening aktiekapitalet har för dem. 

 

Intressentteorin, Institutionell teori, Legitimitetsteorin= Varför väljer företagare att starta 

aktiebolag. Det kommer ge en förklaring på om aktiekapitalet har varit ett hinder och eller om 

aktiekapitalet har upplevts som en säkerhet för företagarna och dess borgenär.  

Överdrivet självförtroende= Det kan ge en indikation till kreditgivaren om hur seriös 

företagaren är med dess affärsidé. Det har en inverkan vid kreditgivningen och anskaffningen 

av aktiekapitalet.  

Finansieringsteori= Förklarar om aktiekapitalet hjälper till vid kapitalanskaffningen, om det 

utgör ett borgenärsskydd vid kapitalanskaffning. 

Prospektteori= Förklarar om aktiekapitalet utgör en seriös identitetsspärr.  

Pecking order teorin = Förklarar användningen av aktiekapitalet i verksamheten.  

Entreprenörteori= Försöker att förklara hur entreprenören tänker omkring nystartandet av 

bolag och aktiekapitalets egentliga betydelse.  

 

3.2.1 Intressentteorin 

Intressentteorins koppling till aktiekapitalet handlar om ifall intressenterna (borgenärerna) 

ställer några krav på företag att ombilda sig till aktiebolag, om detta grundar sig på 

aktiekapitalets roll som borgenärsskydd. 

 

Intressenter i ett bolag är alla de som har en inblandning i bolaget. Det kan vara i form av 

ägande, rättighet eller ett allmänt intresse av bolaget. Detta kan vara leverantörer, 

kreditgivare, statliga myndigheter, investerare, de anställda och ägarna eller alla de aktörer 
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som kan bli påverkade av företagets verksamhet. Dessa olika intressenter är de som på ett 

eller annat sätt har kontakt med bolagets verksamhet. De har olika krav på företaget och 

kravet brukar vara knutet till det investerade kapitalet i verksamheten (Nygaard och 

Bengtsson, 2002). Det finns två grupper av intressenter; Primära intressenter och Sekundära 

intressenter. De primära intressenterna är beroende av företaget för sin fortsatta överlevnad. 

Det kan vara leverantörer eller kunder som endast har företaget som kund eller leverantör. 

Sekundära intressenter påverkas i mindre grad än de primära. De kan även påverkas indirekt 

som regeringen, kommuner eller media (Nygaard och Bengtsson, 2002; Deegan och 

Unerman, 2011; Gray et al., 1996).  

 

Lépineux (2005) tar upp ytterligare två uppdelningar; samhällsintressenter och 

företagsintressenter. Samhällsintressenter har krav gentemot samhället i stort. Att det 

exempelvis finns ett fungerande företagsklimat som inte ställs mot en enskild organisation 

eller institution. Detta kan vara internationella institutioner, regeringar eller media. 

Företagsintressenter har ett speciellt intresse eller relation till en specifik organisation. Det 

kan vara aktieägare, interna- och externa intressenter. Intressenterna kan innefattas av chefer, 

ledare, anställda, kunder, leverantörer, underleverantörer, kreditgivare och konkurrenter. 

Ledningen måste prioritera de starka och betydelsefulla intressenterna samt att uppfylla deras 

krav, detta kan t ex vara kreditgivarna till småföretag (Degan och Unerman, 2011). Det 

betyder att kreditgivarna trycker på företag att ha en överblick på sin ekonomiska situation. 

De ställer krav på ständiga kontroller som enligt Degan och Unerman (2011) betyder att 

företagsledningen/ägarna måste uppfylla deras krav.  

 

Småföretag med en ägare som driver företag har oftast högre lånekostnader jämfört med ett 

större bolag. Detta på grund av informationsasymmetrin mellan småföretagare och 

kreditgivare vilket ökar kreditrisken (Ackert et al., 2007). En av företagets viktigaste 

intressenter är kreditgivaren, eftersom den bidrar med kapital när inte ägarna är förmögna att 

skjuta till eget personligt kapital (Skärvad och Bruzelius, 2000). Kreditgivaren måste därför få 

tillgång till information om företagets ekonomiska situation för att kunna bedöma förmågan 

för bolaget att klara av kapitallån. Dessutom behöver den veta vilken kreditrisk kredittagaren 

sätts inför genom att ge ut kapitallånet. Företaget ska drivas på ett sätt som gynnar 

intressenterna i bolaget (Deegan och Unerman, 2011). Det finns moraliska krav på företaget. 

Langtry (1994) menar att alla intressenter måste beaktas när företaget fattar beslut och inte 
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bara ta hänsyn till ägaren utan även resten av intressenterna. I krissituationer tar företag mer 

hänsyn till övriga intressenter än annars (Green och Mitroff, 2009). 

 

Att aktiekapitalet spelar en stor roll i dagens aktiebolag kan förklaras genom intressenternas 

krav på bolaget, eftersom bolaget är beroende av sina intressenter för att kunna överleva på 

lång sikt (Gray et al., 1996). Främst kreditgivare och leverantörer kan ha krav på 

aktiekapitalet i bolaget, då det skapar en säkerhet för dessa typer av borgenärer om bolaget 

skulle hamna i en konkurssituation. Eftersom kravet från leverantörer och kreditgivare 

beaktas som de inflytelserika intressenterna så kan deras krav bli väldigt värdefulla (Deegan 

och Unerman, 2011; Gray et al., 1996). Därför är det viktigt för företaget att uppfylla 

intressenternas krav för att säkra företagets överlevnad. Speciellt i frågan om 

kapitalanskaffning. Det är viktigt att bolaget har en bra relation till banken och uppfyller dess 

krav för att kunna få lån vid krissituationer (Deegan och Unerman, 2011; Gray et al., 1996). 

 

Påstående 2: För att säkra företagets överlevnad så kommer bolaget att anpassa sig efter 

borgenärernas krav.  

 

3.2.2 Legitimitetsteori 

Legitimitet kan förklara vilken betydelse aktiekapitalet har för aktiebolaget och varför företagare 

väljer att starta aktiebolag. 

 

Vid alla avtal mellan två parter så finns det alltid en risk att någon av parterna inte håller sin 

del av avtalet. När den ena parten är ett nystartat bolag med inga tidigare (bundna) avtal så 

blir det svårt att bedöma risken att bolaget inte skulle uppfylla sina åtaganden, eftersom det 

inte finns några tidigare prestationer att jämföra med. Zimmerman och Zeitz (2002) menar på 

att nystartade bolag behöver legitimitet för att kunna få tillgång till resurser såsom kapital från 

en kreditgivare. Zimmermans och Zeitz (2002) definition av legitimitet, ”är en social 

bedömning av lämplighet, acceptans och önskvärdhet”. Aktiebolagsformen skulle därför 

kunna vara ett sätt att uppnå legitimitet, då aktiebolagsformen är allmänt accepterad och 

önskvärd av företag samt dess intressenter (Zimmerman och Zeitz, 2002). 

 

Nystartade företag kan skapa legitimitet genom att uppfylla gällande regler, standarder och 
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normer som finns i företagsklimatet gentemot sina intressenter vilket kallas för regulatorisk 

legitimitet. Samtidigt har olika intressenter olika krav på bolaget. Det gäller för bolaget att 

prioritera kraven förutsatt hur beroende bolaget är av intressenten. För att ett företag ska 

kunna fortsätta driva sin verksamhet måste de vinna legitimitet av samhället. Legitimitet är en 

förutsättning för att överleva i en hårt konkurrensutsatt företagsvärld. Symboliska handlingar 

från bolaget kan vara av betydelse för hur legitimt bolaget uppfattas av intressenter. Personligt 

engagemang ger högre legitimitet, som till exempel att ägaren väljer att satsa eget kapital i 

företaget. Detta skapar en bra bild av företaget och dess verksamhet, vilket gör det lättare att 

få tillgång till externt kapital från borgenärer (Zott och Huy, 2007). 

 

Legitimitetsteorin kan förklara varför företagare väljer aktiebolaget som bolagsform, 

framförallt istället för en enskild firma. Legitimitetsteorin strävar efter att förklara de krafter 

som finns runt omkring bolaget som styr bolaget hur de ska agera och se ut för att kunna bli 

socialt accepterade på marknaden. Att bolaget försöker eftersträva att leva upp till den sociala 

marknadens krav kan vara avgörande då detta är vad som krävs för överlevnad. För att kunna 

få låna kapital och få kredit av leverantörer krävs en bolagsform som är legitim, där 

aktiebolagets aktiekapital fyller funktionen som borgenärsskydd och skapar legitimitet. Det är 

därför viktigt för bolag att ha kvar sin legitimitet i samhället, ett kontrakt mellan företaget och 

samhället som bolaget bör bibehålla (Deegan och Unerman, 2011). Om bolaget inte erhåller 

legitimitet så kan det bestraffas genom att kunder och leverantörer sviker företaget, därmed 

blir tillgången på kapital mindre (Deegan och Unerman 2011, Rankin och Tobin, 2002). 

Legitimitet kan vara ett sätt för bolaget att överleva i dåliga tider (Deegan och Unerman, 

2011). En resurs som är viktig för bolagets överlevnad bör ledningen och ägaren se till att 

säkra, genom att uppfylla kraven som krävs för resursen som exempelvis kapital (Deegan och 

Unerman, 2011). Detta gör att det krävs aktiekapital för att ett bolag ska få legitimitet på 

marknaden. Finns det tillgång till kapital från exempelvis banker så kommer bolagen att ha ett 

stort aktiekapital, om anskaffandet av främmande kapital är en viktig säkerhet för bolaget. 

Bolaget försöker därmed att förhålla sig till de sociala krav som finns på marknaden för att 

säkra resurser om bolaget skulle befinna sig i en situation där de behöver låna kapital (Rankin 

och Tobin, 2002). 

 

Påstående 3: Det är aktiekapitalet som ger legitimitet till aktiebolaget.  
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3.2.3 Institutionell teori  

Den institutionella teorin kommer att ge en förklaring av de externa tryck som intressenter 

utsätter företag för och vad det kan få för konsekvenser. 

 

Den institutionella teorin används som komplement till intressent- och legitimitetsteorin. 

Företaget strävar efter att åstadkomma legitimitet på marknaden och att följa de normer som 

finns i samhället (Deegan och Unerman, 2011; Dillard et al., 2004). Den institutionella teorin 

kan förklara varför en företagare som antingen driver eller ska starta en näringsverksamhet 

väljer att driva och ombilda sitt bolag till ett aktiebolag istället för de andra tillgängliga 

bolagsformerna, såsom handelsbolag, kommanditbolag och enskild firma.  

 

Institutionaliseringsprocesser är det som den institutionella teorin bygger på. Det är de som 

gör att företag vill och förändrar sin verksamhet för att deras företag ska stämma överens med 

de allmänna normerna och förväntningarna. Detta gör att företagen måste anpassa sig efter 

allmänna normer, förväntningar och påtryckningar för att erhålla legitimitet. De företag som 

väljer att avvika ifrån dessa får därmed svårt att överleva på en dynamisk marknad (Deegan, 

2002; Deegan och Unerman, 2011; Dillard et al., 2004). Detta kan bidra till en homogenitet 

när de flesta av företagen i en viss bransch väljer en specifik bolagsform att driva sitt företag 

i, då det finns ett institutionellt tryck (Deegan och Unerman, 2011; DiMaggio och Powell, 

1983). Denna homogenitet kallas isomorfism, vilket menas att företagare och dess 

organisationer strävar efter att finna legitimitet på marknaden (Dillard et al., 2004; DiMaggio 

och Powell, 1983). Det finns tre typer av isomorfism: den tvingande, den minetiska eller den 

normativa (Dillard et al., 2004). Den tvingande isomorfismen handlar om att företaget får 

påtryckningar av intressenterna som de är beroende av, de måste då anpassa sig efter deras 

normer för att få tillgång av de begränsade resurserna såsom kapital till utveckling av 

verksamheten (Deegan och Unerman, 2011; Dillard et al., 2004). Den minetiska isomorfismen 

handlar om att företag försöker efterlikna andra företag i samma bransch (Deegan och 

Unerman, 2011). Till sist handlar den normativa isomorfismen om de normer som finns i 

samhället, hur saker och ting bör vara (Deegan och Unerman, 2011). 

 

Den institutionella teorin menar på att aktiebolagets fördelar/nackdelar och aktiekapitalets 

storlek inte tas i beaktande, när det förekommer ett starkt institutionellt tryck på företag. Utan 
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företagets ledare/ägare är villiga att satsa kapitalet för att bli en i gänget och följa det 

institutionella trycket. Aktiekapitalet ses som ett inträdespris för att följa det externa trycket 

som finns på bolaget.  

 

Påstående 4: Företagare kommer att välja aktiebolagsformen utifrån det institutionella 

trycket som finns i samhället.  

 

3.2.4 Överdrivet självförtroende 

Det överdrivna självförtroendet kan vara av betydelse för aktiekapitalets funktion som 

seriositetsspärr. 

 

Definitionen av självförtroende är ”tillit till den egna förmågan att klara av besvärliga 

situationer och att hävda sig i olika sammanhang” (Egidius, 2008). I Nordstedts svenska 

ordbok (2013) förklaras det bara som “stark tilltro till den egna förmågan”. Överdrivet 

självförtroende har en del bra sidor såsom tron på sig själv och sin verksamhet, stora 

ambitioner och drivkraft.  Det kan även leda till grava felbedömningar, orealistiska 

förväntningar och dumdristiga beslut (Dominic et al., 2011). Överdrivet självförtroende 

handlar om att den egna kapaciteten överskattas och att man underskattar någon annan 

individ, vilket skapar risker i verksamheten (Dominic et al., 2011). Odean (1998) menar på att 

investerare har en tendens till att överskatta sina förmågor och kunskaper. Företagare som 

startar aktiebolag kan även vara någon form av investerare, men i sitt eget bolag och med sin 

egen idé. Därför är Odeans (1998) teori applicerbar även här. Företagare har en tendens till att 

överskatta sin egen förmåga och kunskaper för att driva företaget. Det finns dock många 

förpliktelser som företagare inte känner till innan de startar verksamheten. De som startar 

aktiebolag kan därför ses som underinformerade och fattar därför inte rätt beslut, är det 

verkligen en bra idé att starta ett aktiebolag, vilka för- och nackdelar det har. (Odean, 1998). 

De ser inte aktiekapitalet som ett hinder eller något som de kan förlora. Detta för att man har 

tron att affärsidén är genomförbar och lönsam.  

 

Påstående 5: Företagare med ett överdrivet självförtroende vågar investera i aktiekapitalet 

trots att affärsidén inte är genomtänkt och genomförbar i minsta detalj.  
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3.2.5 Finansieringsgap 

Finansieringsgapet kan förklara varför aktiekapitalet kan fungera som ett hinder för 

företagare som vill starta aktiebolag. 

 

När kreditgivare granskar utlåning av kapital till företag är det lika viktigt för dem att se till 

ägaren eller företagaren som företaget som de ska bevilja lån till. Kvinnor och personer med 

utländsk bakgrund som driver företag är två grupper som missgynnas när det gäller tillgången 

till finansiärer. Tidigare studier har även sett att det finns ett samband till vilka branscher som 

de verkar i (Bjerkesjö et al., 2011). Kvinnor tenderar att figurera i branscher med lägre status 

som t ex handel, medan män brukar finnas i välavlönade branscher med hög status som 

exempelvis teknik (Larsson et al., 2008). Det är dock viktigt att skilja mellan olika branschers 

behov till kapital, där kvinnor eller män dominerar. Nutek (2008) gjorde en undersökning (se 

tabell 1 nedan). Där fann de att det inte skulle finnas någon skillnad för tillväxten där kvinnor 

driver företag istället för män. Det skulle därmed inte finnas något hinder till finansiellt 

kapital oavsett om det är externt ägarkapital eller lån (Bjerkesjö et al., 2011).  

 

Tabell 1: Andel (%) företag efter företagarens kön som upplever att en begränsad tillgång till 

lån och externt ägarkapital är ett hinder för tillväxt. 

Tillväxthinder  Kvinnor Män 

Begränsad tillgång till lån 9 % 9 % 

Begränsad tillgång till externt ägarkapital 9 % 10 % 

Källa: Tabell 1, Nutek (2008) Företagens villkor och verklighet 2008 

 

I motsats till Nutek (2008) är de i publikationen Varför ska kvinnor låna pengar? överens om 

att kvinnor har svårare än män att få banklån till sin verksamhet. Förklaringen är dock inte att 

det är på grund av könsskillnaden, utan att kvinnor ofta är verksamma i branscher som banker 

anser är svårbedömda och att lånen som de söker är för små och därför olönsamt för bankerna.  
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Publikationen visar på att 17 % av kvinnorna mot 9 % av männen inte fick beviljade lån eller 

krediter som de ansökt om. Detta kan anses vara en hög siffra eftersom att det är färre kvinnor 

än män som ansöker om företagslån och när de väl gör det har de ett genomtänkt behov. 

Kvinnliga företagare vill inte låna mer kapital än vad de behöver. De tar med i beräkningen att 

betala tillbaka sina lån och i de flesta fallen förverkligas det. Därför kan det anses 

egendomligt att detta inte är ett beteende som främjas av bankerna. (Sangregorio, 2009) 

 

När det kommer till personer med utländsk bakgrund finns det även här studier som visar på 

att det finns svårigheter att finansiera kapitalet. Här finns det också ett samband mellan vilka 

branscher som personer med utländsk bakgrund påträffas i. Det är ofta andra kapitalbehov än 

vad den genomsnittliga företagaren har. Många personer med utländsk bakgrund driver 

företag med tjänsteverksamhet som t ex hotell och restauranger, och de har därmed större 

kapitalbehov. I Nuteks (2008) undersökning (se tabell 2 nedan) framkommer det en klar 

skillnad hur företagaren uppfattar ett tillväxthinder, om de är födda utomlands eller födda i 

Sverige och hur de upplever tillgången till finansiellt kapital i form av lån eller externt 

ägarkapital. Den andel som upplever att det finns en begränsad tillgång till krediter som 

resulterar till ett tillväxthinder, är nästintill dubbelt så stor i gruppen med utomlandsfödda än i 

de som är födda i Sverige (Bjerkesjö et al., 2011). Därmed kan även tillgången till 

aktiekapitalet bli ett hinder för företagare som är kvinnor och de med utländsk bakgrund, och 

därför blir det svårare att starta ett aktiebolag. 

 

Aktiekapitalets huvudsakliga mening är att underlätta kapitalanskaffningen i aktiebolagen, 

men Bjerkesjö et al (2011) påtalar att vissa grupper i samhället har svårigheter att finansiera 

sina verksamheter trots att de driver aktiebolag. Vi ser därför att aktiekapitalet inte underlättar 

kapitalanskaffningen för aktiebolag för vissa sociala grupper i samhället.  
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Tabell 2: Andel (%) företag efter företagarens etnicitet som upplever att begränsad tillgång till 

lån och externt ägarkapital är ett hinder för tillväxt år 2008. 

Tillväxthinder  Födda utomlands Födda i Sverige 

begränsad tillgång till lån 17 % 8 % 

Begränsad tillgång till externt ägarkapital 14 % 9 % 

Källa: Tabell 2, Nutek (2008) Företagens villkor och verklighet 2008 

 

Påstående 6: Att det finns ett finansieringsgap mellan olika grupper i samhället är ett tecken 

på att aktiekapitalet inte underlättar kapitalanskaffningen. 

 

3.2.6 Prospektteorin 

Prospektteorin kan ge en förståelse av företagarens riskbeteende, där aktiekapitalet kan 

skyddas mot riskfyllda investeringar.  

 

Prospektteorin är ett alternativ till den traditionella nyttoteorin. Prospektteorin uppkom på 

grund av att nyttoteorin inte har kunnat förklara vissa typer av fenomen (Lundgren, 2011). 

Nyttoteorin beskriver hur en individ värderar ett alternativ eller vilken nytta den får ut av 

alternativet (Krugman och Wells, 2013). Prospektteorin är en teori som antar att människan 

inte har tid eller kapaciteten att fatta bra beslut. Den försöker istället att förenkla 

problematiken för att hitta en snabb lösning på problemet (Kahneman och Tversky, 1979). 

Nyttoteorin ansågs inte tillräcklig eftersom den inte tar in de speciella omständigheterna, det 

vill säga den referens individen har när den ställs inför ett problem. Nyttoteorin brister även i 

vilken attityd individen har till pengar, viljan att ta risker och vilka referenser den har kan 

påverka vilket alternativ individen väljer för att lösa problemet (Kahneman och Tversky, 

1979). 

 

I prospektteorin så delas beslutsfattandet in i två faser; redigeringsfasen och 

utvärderingsfasen. I redigeringsfasen så börjar individen att strukturera upp det problem som 

den ställs inför, detta för att försöka förenkla problemet. Individen som ställs inför problemet 

har ett nuvarande tillstånd som används som referenspunkt vid valet av alternativ som finns 
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för att lösa problemet. Om det finns många olika alternativ så kommer de också att redigeras 

och läggas samman, allt för att underlätta beslutsfattandet. Sannolika eller osannolika 

händelser kommer härmed att under- och överskattas allt beroende på referenspunken som 

individen har, därmed individens nuvarande tillstånd. Fas två som står för utvärderingsfasen, 

bestämmer vilket alternativ som ger högst värde för individen. Det är baserat på resultatet av 

det som framkommit under redigeringsfasen. Detta är vad nyttoteorin kallar för nytta, att 

individen väljer det som ger högst nytta. (Kahneman och Tversky, 1979) 

 

Prospektteorin menar på att sannolikheten att något kommer att inträffa överskattas och 

underskattas. Ett exempel är att köpa lotter i tron att vinna pengar där sannolikheten för vinst 

är väldigt liten. Då överskattas sannolikheten att vinna trots att den är minimal. Det är därför 

en skillnad på omöjlighet och möjlighet, där möjlighet används oftare i sannolikhetsfall som 

därmed överskattar möjligheten att vinna. Om det finns en hög sannolikhet av ett visst utfall 

så kommer det att underskattas och individen tror att den ska misslyckas. Vilket visar på att 

det är en skillnad på att något troligtvis händer än att det med säkerhet kommer att ske. Här 

underskattas möjligheten av att ett visst utfall med hög sannolikhet kommer att inträffa. 

(Kahneman och Tversky, 1979)  

 

Både Thaler och Ziemba (1988) samt Kahneman och Tversky (1979) tar upp två exempel på 

när individen har förlorat i Black Jack eller i hästkapplöpning. Här kommer referenspunkten 

(den nuvarande situationen) att förflyttats i något som de kallar förlustspektra som menar på 

att individen blir mer risktagande. När det är det omvända att individen har vunnit istället så 

förflyttas referenspunken till ett vinstspektrum där individen blir riskaversiv istället för 

risktagande (Thaler och Ziemba, 1988). Prospektteorin förklarar detta genom att en individ 

som tidigare har förlorat försöker att vinna tillbaka sin förlust. Prospektteorin menar att de 

som har förlorat tidigare kommer vara mer riskbenägna i jämförelse med de som har vunnit. 

Ett aktiebolag som börjar gå allt sämre kan jämställas med en spelare som förlorat mycket 

pengar. Spelaren är då mer benägen till att ta större risker för att vinna tillbaka på samma sätt 

som när företagarens bolag går allt sämre och investeringarna inte får den förväntade 

avkastningen. Företagaren blir också mer risktagande enligt prospektteorin eftersom att den 

ska försöka investera tillbaka sina förluster vilket kan äventyra hela verksamheten (Kahneman 

och Tversky, 1979). 

 



                                                                                                  

41 

 

Påstående 7: Småföretagare kan vara mer riskbenägna än andra företagare   

 

3.2.7 Pecking order teorin 

Pecking order teorin kan förklara hur företagarna använder aktiekapitalet.  

 

Småföretag använder sig oftast av kreditgivare till kapitalanskaffning (Binks et al., 1992). 

Pecking order teorin menar dock på att företag främst använder sig av kapital som består av 

egna genererade vinster och egna medel (Myers, 1984). När det är investeringar som kräver 

stora mängder kapital är det svårt för ägarna att finansiera dessa stora investeringar. Då väljer 

företag enligt pecking order teorin att ta ett banklån för att inte sprida ägandet. Banken har 

oftast inget intresse av att agera som ägare utan ger bara ut lån och kräver återbetalning samt 

ränta (Myers, 1984). Främmande kapital från kreditgivaren är oftast billigare än riskkapital. 

Kreditgivaren ser aktiekapitalet som positivt. Det visar på att aktiebolaget är stabilt och att det 

finns personligt satsat kapital vilket resulterar i att chansen ökar för att lånet ska gå igenom 

(Bruns och Fletcher, 2008). Om aktiekapitalet sjunker så kommer det innebära högre krav på 

personlig borgen (Leland och Pyles, 1977). Relationen mellan privat satsat kapital och 

sannolikheten för att företaget ska få finansiella problem under de fem första 

verksamhetsåren, visade på en positiv korrelation mellan storleken på privat satsat kapital 

samt att få en bra eller stabil verksamhet (Carter och Van Auken, 1990). När ägaren väljer att 

investera i företaget ger detta ett förtroende ifrån borgenärernas sida att det är värt att satsa på 

företaget (Bruns och Fletcher, 2008).   

 

Pecking order bygger på en teori som förklarar värdet av det egna kapitalet i företaget, där 

även aktiekapitalet är inkluderat. Företagaren tar till aktiekapitalet som sista utväg. 

Företagaren väljer först att använda internt likvida medel såsom kvarvarande vinster sen 

kapitallån och till sist nytt aktiekapital i form av nyemissioner (Bruns och Fletcher, 2008). 

Genom att använda interna likvida medel och kapitallån så behåller företagaren ägandet av 

bolaget. Kapitalkostnaderna blir lägre än vid en nyemission där de nya aktieägarna kan kräva  

en mycket hög avkastning (Myers, 1984). Därför kan det bli riskabelt för ett företag att 

informera om företagets framtid och utvecklingsmöjligheter, då det kan gynna konkurrenterna 

att få information om företagets framtida tillväxtmöjligheter (Bruns och Fletcher, 2008). Då 
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menar Myers (1984) att investeringar enligt pecking order teorin ska i första hand bekostas av 

egna reserver och sen kapitallån.  

 

Påstående 8: Om verksamheten ska utökas så har detta gjorts med hjälp av banklån eller 

interna medel och inte genom nyemissioner av aktiekapitalet. 

 

3.2.8 Teori om entreprenörskap 

Teorier om entreprenörskap ska ge en förståelse för hur entreprenören tänker kring 

bolagsformer och att driva en verksamhet. Vad entreprenören har för syfte med att driva sin 

verksamhet.   

 

En entreprenör definieras som ”en person som får saker och ting gjorda och är en 

igångsättare“ (Schumpeter, 1991; Sandal, 2003). Det vanligaste problemet en entreprenör har 

vid uppstarten av verksamheten, är att få tillgång till finansiella medel och därför behövs allt 

ofta externt kapital i form av kapitallån från kreditgivare och riskkapitalister (Cassis, 2005). 

Schumpeter (1991) anser att entreprenören skapar obalans i den kapitalistiska ekonomin som 

råder i Europa. Samtidigt spelar entreprenören en nyckelroll i landets ekonomiska utveckling. 

Detta genom att entreprenörerna skapar obalans och inte handlar rationellt i förhållandet till 

avkastning på insatt kapital. Det är innovationerna och genomförandet av innovationerna som 

spelar roll för entreprenörernas handlande (Schumpeter, 1991).  

 

Schumpeter (1991) definierar entreprenören ur en enhetlig ekonomisk samhällssyn. 

Entreprenörer har en stark drivkraft att förverkliga sina drömmar och mål vilket är en fördel 

för entreprenören (Schumpeter, 1991). Det kan resultera i att entreprenörer inte ser 

aktiekapitalet som ett hinder för att starta sin verksamhet utan endast som ett steg i att 

förverkliga sina drömmar. Enligt Hogg och Vaughan (2010) framträder promotions systemet 

hos personer som domineras av en fokus på det ideala jaget. Det preciseras av motivationen 

att uppnå sina förhoppningar samt ambitioner. Individen fokuserar då på positiva händelser 

som visar att den är på väg åt rätt håll. Den skapar strategier för att uppnå de positiva målen, 

testar sig själv, siktar högt även om den inte vet om det kan uppnås, ser problemen som 

utmaningar istället för hinder etc. Entreprenörer med promotionsfokus skulle därför syfta till 

utveckling, tillväxt och prestation. De anses dock vara mer risktagande, för att uppnå 
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framgång så måste en satsning på t ex ett aktiekapital ge sig till känna (Crowe och Higgins, 

1997). 

 

Entreprenörens motivation härstammar inte huvudsakligen från avkastningen på det insatta 

kapitlet i verksamheten, utan att vinsten som genererats i verksamheten är tillräcklig för att 

fylla de vanligaste ekonomiska behoven. Utifrån entreprenörens mått menas detta med att 

vinsten ifrån verksamheten går att leva på. Entreprenören är också den som står för den största 

risken då denna ofta har belånat sitt hem och arbetar hårt för att få verksamheten att gå runt. 

Hos entreprenören finns det ett hopp om att affärsiden ska vara tillräckligt bra för att kunna 

leva på verksamheten. (Cassis, 2005; Schumpeter, 1991) 

 

Kapitalistens motivation handlar om avkastning på insatt kapital, att man får ut så mycket som 

möjligt av varje insatt krona. En kapitalist tillför kapital i verksamheter som har en 

kapitalbrist och kräver i gengäld en hög avkastning på det insatta kapitalet, det vill säga 

räntabilitet. I detta läge så riskerar kapitalisten endast det insatta kapitalet medan 

entreprenören riskerar hus och hem. Entreprenören står därmed för den största risken 

(Schumpeter 1991). En komponent av att ha andra kapitalgivare än sig själv är att de har 

möjlighet att när som helst kräva återbetalning på det tillförda kapitalet. Detta kan innebära 

slutet för verksamheten om stora summor ska betalas ut från ett litet företag. Entreprenören är 

den som vågar testa. Går det så går det är allt ofta mottot. Entreprenören är den som kämpar 

för att uppfylla sina drömmar. Detta är det som särskiljer sig från kapitalisten (Schumpeter 

1991; Cassis, 2005). Schumpeter (1991) menar på att entreprenörerna inte motiveras av 

skatterättsliga förändringar och andra organisatoriska begränsningar, utan att entreprenörerna 

finns och kommer finnas på marknaden trots att de motiveras av andra saker än räntabilitet på 

insatt kapital. Detta kan förklara varför det inte har skett någon drastisk ökning av nya 

etablerade aktiebolag sen aktiekapitalssänkningen 2010, eftersom målmedvetenhet och att 

arbeta mot dåliga odds ligger i entreprenörernas karaktär.  

 

Det finns en föreställning om att företagare/entreprenörer bara är ute efter att tjäna så mycket 

kapital som möjligt på sin verksamhet, en hög räntabilitet på satsat kapital. Detta är mer en 

förklaring på en kapitalist. Kapitalistens främsta mål är att få en hög avkastning på det insatta 

kapitalet. En entreprenör däremot startar upp företag för att förverkliga sina innovationer och 

har viljan att lyckas med något som är väldigt svårt, såsom att starta upp en verksamhet och 
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att få verksamheten att bli lönsam (Cassis, 2005). Detta är ett uttryckssätt för att entreprenören 

har en vilja att bevisa något för sig själv och för omvärlden vilket är väldigt utmärkande 

främst för entreprenörer. Ett sätt för att uppnå självförverkligande kan vara om företagaren 

driver ett aktiebolag. Som då i viss mån anses uppnå högre status i omgivningens ögon än att 

exempelvis driva en enskild firma. (Schumpeter, 1991; Cassis, 2005) 

 

Entreprenörer i små aktiebolag uppfyller dock inte Karl Marx krav på ett överskott i 

verksamheten som ska skapa ett mervärde, eftersom många nya små aktiebolag har det tufft 

ekonomiskt (Schumpeter 1991;1993). Deras främsta mål är att få verksamheten att gå runt. Då 

är det svårt att se till att de uppfyller kravet på överskott som definitionen av kapitalismen 

kräver. Medan större aktiebolag som är publika drivs av visionen att det ska bli ett överskott 

som ska delas ut till dess många aktieägare. Utdelningar i större summor i små aktiebolag är 

väldigt sällsynt. Om utdelningarna äger rum så sker de oftast av skattemässiga skäl 

(Schumpeter, 1991; Sandal, 2003; Cassis, 2005). Aktiebolaget rent juridiskt är en kapitalistisk 

institution som bygger på att aktiebolaget har många aktieägare som de ska ta hänsyn till 

genom regleringar kring minoritetsskydd och olika typer av borgenärsskydd. De flesta 

aktiebolagen i Sverige har dock endast en aktieägare och ett fåtal mindre borgenärer. 

Eftersom små aktiebolag drivs av en entreprenör så är de huvudsakliga tankarna kring 

aktiebolaget inte användbara då aktiebolaget idag oftast ägs av en person. Aktiekapitalets 

betydelse för små aktiebolag kan därmed ses som endast en inträdesbiljett till bolagsformen. 

 

Företagare/entreprenörer väljer därmed aktiebolagsformen rent av legitima skäl. Detta för att 

få tillgång till kritiska resurser på marknaden (Kapital) (Sandal, 2003). Entreprenörernas 

största problem är att få tillgång till det kapital som behövs för att starta upp verksamheten, 

därmed aktiekapitalet (Schumpeter, 1993).  

 

Entreprenören ser aktiekapitalet som en startavgift för att kunna genomföra sina drömmar. 

Detta kan endast ske genom att driva ett aktiebolag.  

 

 

Påstående 9: Entreprenören ser aktiekapitalet som en inträdesavgift för att kunna uppfylla 

sina mål och visioner.  
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4. Empirisk metod  
___________________________________________________________________________ 

I den empiriska metoden beskrivs valet av undersökningsmetod. Sedan övergår vi till hur det 

empiriska materialet har samlats in och en redogörelse för studiens urval. Därefter kommer 

en operationalisering av undersökningen att läggas fram för att få en förståelse för hur det 

empiriska materialet ska tolkas. 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1. Undersökningsmetod    

I valet av undersökningsmetod så finns det kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder 

att tillgå. Det som är viktigt att tänka på är vilken undersökningsmetod som är bäst lämpad för 

studiens syfte. Studiens syfte är att undersöka vilken mening aktiekapitalet har för 

småföretagarna utifrån sina egna verksamheter, och vilken mening aktiekapitalet har för 

borgenärerna. I den kvantitativa metoden kan insamlad data i studien omvandlas till siffror för 

att kunna göra statistiska analyser eller testa hypoteser utifrån data som samlats in och kodats. 

I den kvalitativa metoden är dock utgångspunkten uppfattningar, upplevelser, observationer 

och intervjuer (Bryman och Bell, 2005). Med hänsyn till studiens syfte att skapa oss en 

förståelse för vilken mening aktiekapitalet har, där studien bygger på upplevelser och 

uppfattningar. Därför lämpar det sig med en kvalitativ undersökning. Den kvalitativa 

forskningsmetoden ger en möjlighet att skaffa sig en djupare förståelse om vad företagarna 

har för uppfattning om aktiekapitalet än vad en kvantitativ undersökning skulle gett. Då 

känslor och uppfattningar är svåra att fånga in med strukturerade enkäter passar den 

kvalitativa forskningsmetoden bäst för denna studie.  

 

Genom att välja en kvalitativ forskningsansats kan en analys bli möjlig om aktiekapitalets 

betydelse, om det verkligen är nödvändigt att ha kvar aktiekapitalet i sin nuvarande form, vara 

eller icke vara (Saunders et al., 2007). För att kunna skapa en förståelse för aktiekapitalets 

betydelse krävs en viss grad av flexibilitet och därför fungerar inte enkäter och strukturerade 

intervjuer. Respondenten måste kunna tala fritt. Saker och ting måste kunna förklaras eller 

läggas till med följdfrågor. Detta går inte göra i kvantitativa studier. Därför anser vi att den 
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kvalitativa undersökningsmetoden lämpar sig bäst för studiens syfte, även för att kunna reda 

ut missförstånd på plats, så det inte finns några feltolkningar. Då den kvantitativa 

undersökningsmetoden är mer standardiserad i sina studier och där det inte finns denna typ av 

flexibilitet som krävs för att kunna fånga in upplevelser och åsikter. Om vi skulle använt oss 

av den kvantitativa undersökningsmetoden skulle vårt urval kunna vara större, mer utspritt 

nationellt och därmed mer generaliserbart. 

 

4.2 Undersökningsdesign 

Valet föll på att använda oss av undersökningsdesignen tvärsnittsstudie där meningen med 

aktiekapitalet undersöks. Fyra stycken aktiebolag har valts ut, där företagsledarnas 

uppfattningar om meningen med aktiekapitalet ska jämföras med varandra (Bryman och Bell, 

2004). Tvärsnittsdesignen ger en bättre bild av aktiekapitalets betydelse. Undersökningen har 

genomförts med ett mindre urval småföretagare som driver aktiebolag och dess intressenter. 

Urvalet av fyra företag är ifrån vitt skilda branscher. Detta gör det möjligt att få en mångfald 

av data för att kunna förklara alla tänkbara mönster, teman och uppfattningar för att få en syn 

på helheten. Det som är utmärkande för tvärsnittsdesignen är att samla in data från flera olika 

fall och inte enbart ett. Att samla in data från flera olika fall är det som skiljer 

tvärsnittsdesignen från fallstudien, då endast data från ett fall samlas in.  

 

Tvärsnittsdesignen är starkt förknippad med kvantifierbar data, men vår vision är att använda 

tvärsnittsdesignen för att samla in kvalitativ data med hjälp av semistrukturerade intervjuer 

(Bryman och Bell, 2004). Tvärsnittsdesign vänder sig till en population, Sveriges små 

aktiebolag, enligt studiens urvalsregler. Då urvalet var begränsat fick den tillgängliga 

populationen användas, vi utförde ett bekvämlighetsurval. En nackdel att använda 

tvärsnittsdesign är att tidsaspekten inte tas in, vid en longitudinell studie kan svaren variera 

vid olika tidpunkter. Detta gör att den interna validiteten är sämre för tvärsnittsstudier. Om vi 

skulle använda oss av den longitudinella designen så skulle vi ha utformat vårt syfte på ett 

annorlunda sätt, har aktiekapitalets mening förändrats under en tidsperiod och samlat in data 

under flera olika tidpunkter (Bryman, 2011). Studien ska ta reda på vilken den nuvarande 

meningen är med aktiekapitalet för företagarna och borgenärerna, inte om meningen med 
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aktiekapitalet har genomgått en förändring. Den fjärde undersökningsdesignen är den 

experimentella designen, där forskaren gör jämförelser mellan ett experiment och 

kontrollgrupper, hittar samband mellan oberoende variabler (Bryman och Bell, 2005). Den 

experimentella designen ser vi inte som ett alternativ i vår studie, dels för att vi har en 

kvalitativ forskningsmetod och inte ska göra en statistisk analys i den bemärkelsen där 

kausala samband ska studeras. 

 

För att fånga in meningen med aktiekapitalet i undersökningen så genomförs semi-

strukturerade intervjuer där det finns en översiktlig mall med teman som gås igenom. De 

borgenärer som är med i empirin är till för att undersöka aktiekapitalets funktion som 

borgenärsskydd. Kreditinstitut är ofta de största borgenärerna i många aktiebolag, men även 

företrädare för leverantörer för dessa grupper intervjuas för att undersöka vad de har för 

uppfattning om aktiekapitalet som borgenärsskydd. För att skapa en förtroendefull relation till 

respondenten ser vi det som en självklarhet att ha ett personligt möte för att kunna få ett 

fullständigt intryck som inte går att erhålla vid intervjuer per telefon.   

 

4.3 Metod för datainsamling   

Informationsinsamlingen för vår studie är företagarnas uppfattningar och tankar kring 

meningen med aktiekapitalet. Det enda sättet att få dessa data är genom enskilda intervjuer 

med småföretagarna. Det krävs långa intervjuer för att fånga in rätt data, vilket är nödvändigt 

för att vi ska kunna få ett bra underlag till studien. Urvalet görs från små nystartade 

aktiebolag. Våra urvalskriterier var de samma som att årsredovisningen inte behöver granskas 

av en revisor om bolaget inte uppfyller två av tre av de nedanstående kraven. 

 

 Aktiebolaget har högst tre anställda 

 Högst 1,5 mkr i balansomsättning 

 Högst 3 mkr i nettoomsättning.                       

Källa: SFS 2010:834, ABL 9:1  

 

Detta är motsvarande regler för bolag som ej är tvingade enligt aktiebolagslagen att nyttja 

revisor. Anledningen till urvalet är just att små aktiebolag inte behöver ha en revisor, vi är av 
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tron att revisorn fungerar som en marknadsväktare (Warren och Alzola, 2009; Öhman, 2004). 

Revisionen garanterar bolagets ägare och intressenter att bolaget sköts enligt regelverket.  

 

Varje företag är utvalt för att uppfylla urvalskriterierna (Bryman, 2011). Alla fyra 

företagen befinner sig inom olika branscher, vilket gör det möjligt att fånga in olika 

branschskillnader. Genom att välja aktiebolag från olika branscher avser vi att finna en 

djupare förståelse och även kunna jämföra och hitta likheter. Datainsamlingen ska 

genomföras genom semi-strukturerade intervjuer med företrädare för de fyra aktiebolagen. 

Urvalet i studien kommer att avgränsas till fyra småföretag som väljs ut slumpvis, från helt 

skilda branscher. Studien innefattar även borgenärers uppfattningar kring aktiekapitalet för att 

försöka hitta meningen med aktiekapitalet.  

 

Studien innehåller kvalitativa intervjuer då det ger möjlighet att ställa följdfrågor som är 

nödvändiga för att få så korrekta svar som möjligt, för att uttyda respondentens 

uppfattningar kring meningen med aktiekapitalet (Bryman och Bell, 2010). Intervjuerna görs 

personligen med företrädare för aktiebolaget, då oftast ägaren för att kunna samla in så 

mycket material som möjligt. Personliga intervjuer skapar en lugnare och personligare miljö 

för respondenten. Vi intervjuar även företrädare för två kreditgivare samt två leverantörer, för 

att säkerställa studiens resultat. Vi kontaktade företrädarna för aktiebolagen per telefon, för att 

lättare kunna förklara studiens syfte och för att minska misstolkningar. 

 

När intervjuerna genomfördes spelades hela samtalet in för att underlätta analysen och för att 

kunna citera respondenterna, vilket ökar reliabiliteten på studien. När mestadels intervjuer 

används finns det alltid en risk att intervjumaterialet tolkas, vilket minskar trovärdigheten för 

studiens resultat. För att minimera tolkningsrisken har vi alltid varit två personer som 

medverkat vid intervjuerna och även använt oss av en diktafon, vilket begränsar 

tolkningsfelen.  

 

De branscher som studien riktar sig emot är byggverksamhet, verksamhet inom juridik, 

ekonomi, restaurangverksamhet och annan serviceverksamhet (SCB:s Företagsdatabas, 2012). 

Byggbranschen är en bransch där det krävs mycket kapitalbindning i maskiner och kapital. En 

tjänstebransch inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik där de utför konsulttjänster. Där 

den största kostnaden är personalen, de behöver inte binda upp kapital i maskiner och 
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material. Annan serviceverksamhet kan exempelvis vara frisörer och restauranger. Vi har tron 

att aktiekapitalets mening kan skilja sig mellan olika branscher. Även SOU (2008:49) menar 

att tjänstesektorn har ett mindre krav och behov av aktiekapital än till exempel byggindustrin. 

 

4.3.1 Förstudie 

För att skapa en förståelse för aktiekapitalets betydelse påbörjades studien med att undersöka 

tre småföretagare, deras uppfattning kring aktiebolaget som form och betydelsen av 

aktiekapitalet. Genom förstudien uppkom en ny frågeställning, vilket underlättade vid valet av 

teori för den fortsatta studien. Förstudien kom även till hjälp vid designen av intervjufrågorna 

i de semi-strukturerade intervjuerna, se bilaga 1. De företrädare som intervjuades var 

huvudsakligen från relativt nystartade aktiebolag. Genom förstudien fick vi en bild av att det 

fanns bristfälliga kunskaper om aktiebolaget som företagsform och även skyldigheter som 

infinner sig genom att driva ett aktiebolag. Det framkom även anledningar till varför många 

aktiebolag väljer att just driva aktiebolag framför enskild firma. Det ansågs mer legitimt att 

driva ett aktiebolag framför en enskild firma, att det gav konkurrensfördelar. En annan att de 

följde strömmen “ att alla andra bolag ombildar sitt enskilda bolag till ett aktiebolag”. 

Förstudien resulterade i att följande studie fokuserar på att undersöka småföretagares tankar 

kring aktiekapitalet och vilken mening de tycker aktiekapitalet har.  

 

Det framgick av förstudien att företagarna anser att aktiebolagsformen är mer legitim på 

marknaden, “Det är coolt att driva aktiebolag” menade en av företagarna i förstudien. Genom 

att driva aktiebolag menade företagarna att de ses som mer seriösa av sina intressenter. 

Fördelarna de såg med aktiebolagsformen var att de som företagare undslipper det personliga 

ansvaret för företagets förpliktelser och att de kan ta ut lågbeskattad utdelning som ett 

komplement till löneuttag. Det fanns även ett stort kunskapsgap om aktiebolagets förpliktelser 

och skyldigheter. De visste inte vad de enligt lag var tvungna att göra i aktiebolaget. Det 

framgick även i förstudien att aktiekapitalet kan fungera som ett hinder för att starta 

aktiebolag för vissa grupper i samhället. 

4.3.2 Metodkritik kvalitativ undersökning 

I kvalitativa studier finns det två bra mått: trovärdighet och äkthet av studien (Bryman och 

Bell, 2005). Studien som innefattar intervjuer där det gäller att uppfatta känslor och åsikter, 
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där är det svårt att inte göra subjektiva tolkningar av det som sägs, vilket kan minska 

trovärdigheten för studien. Citat från intervjuerna ökar trovärdigheten och minskar 

tolkningsproblematiken. Intervjuerna spelas in för att möjliggöra en så rimlig tolkning som 

möjligt. Det andra måttet på en kvalitativ studie är äkthet, vilket betyder att studien ska ge en 

rättvisande bild av situationen (Bryman och Bell, 2005). Med hjälp av citaten från 

respondenterna ökar detta äktheten på studien. Att använda de semi-strukturerade 

intervjuerna, gör att respondenten kan tala fritt för och att förmedla sin egen uppfattning och 

erfarenheter av aktiekapitalet, ökar äktheten av studien (Bryman och Bell, 2005). 

 

4.4 Operationalisering av tvärsnittsstudie 

För att kunna uppfylla studiens syfte och att ta reda på vilken mening aktiekapitalet spelar i 

svenska små aktiebolag operationaliserar vi de empiriska frågorna. De teoretiska begreppen 

görs om så att det blir mer förståligt för respondenten och att empirin och teorin blir mer 

ekvivalent. 

 

 

 

 

 

 

Källa: Egen bearbetning  

 

 

4.4.1 Semistrukturerade intervjuer 

Ett antal påståenden som vi kommit fram till genom att utgå ifrån teorin. Detta blir påståenden 

som ska prövas. För att ta reda på om det finns någon sanningshalt i påståenden utförs semi-

strukturerade intervjuer, allt för att kunna besvara vår problemformulering och studiens syfte. 

         Fallföretaget  

      Kreditgivarna 

Leverantörerna 
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I operationaliseringen används intervjuguiden och motivering till varför frågorna valts, vad 

som är tanken med dem och vilken typ av data som förväntas finnas. Genom att använda den 

semi-strukturerade intervjumetoden blir det möjligt att samla in data och uppfattningar som 

inte hade förväntats, vilket är en fördel för studien. 

 

Semi-strukturerade intervjuer är ett mellanting mellan strukturerade- och ostrukturerade 

intervjuer. Frågorna utformas så att de är specificerade, men det finns större frihet för 

forskaren att få utvecklade svar av respondenten genom att föra en dialog med respondenten 

och att ställa följdfrågor. Strukturerade frågor fungerar för att få fram information om kön, 

ålder, yrke och liknande information, men inte för att få fram djupare information. Den semi-

strukturerade formen gör att det finns möjlighet att använda öppna intervjufrågor, vilket ger 

respondenten möjlighet att besvara frågorna med egna ord. Samtidigt är de mer strukturerade 

än ostrukturerade intervjuer vilket gör att det blir en bättre ekvivalens. (May, 2001) 

 

4.4.2 Intervjuguide med företrädare för aktiebolag 

För att få en tydligare struktur över vilka ämnen som ska belysas i intervjuerna kommer vi att 

ta hänsyn till ett antal teman. I tema 1: Allmänt om företaget och bolagsägaren (4.4.2.1), 

kommer att innehålla allmän information om aktiebolaget och om småföretagaren, personen 

bakom företaget och dess idéer med bolaget. I tema 2: Kapitalanskaffning (4.4.2.2), kommer 

vi att titta mer på information som handlar om kapitalanskaffningen och om företagaren tagit 

till eget- eller externt kapital för att finansiera verksamheten. I tema 3: Självförtroende 

(4.4.2.3 ), är ett självförtroende-test som ska undersöka företagarens självuppfattning, genom 

att titta på dess självkänsla och självförtroende. Detta för att undersöka om det finns tendenser 

till att de möjligtvis överskattar sin egen förmåga som företagare. 

4.4.2.1  Tema 1: Allmänt om företaget och företagaren 

Det första skedet av intervjun börjar med en fråga som är av inledande karaktär för att få en 

avslappnad stämning. Frågan lyder “Berätta lite om dig själv och ditt företag”. Denna fråga 

ställer vi för att kunna få ut så mycket information av respondenten som möjligt och även för 

att respondenten ska öppna sig. På så sätt fångas uppfattningar som respondenten har upp utan 

att den blir för styrd av intervjuguidens teman. Detta är även ett sätt att få fram respondentens 
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upplevelser om aktiekapitalet som den själv har eller hört av andra. Sedan kan vi jämföra dem 

med de teoretiska funktionerna som aktiekapitalet är ämnade för. 

 

Det första temat är valt för att fånga in den allmänna informationen om företaget. Att besvara 

frågor som, vad tanken med verksamheten och motiven till att företagaren valde att starta ett 

aktiebolag. Tre stycken huvudfrågor ställs på det första temat och om vi upplever att svaren 

inte blir tillräckligt utförliga har vi gjort ett antal följdfrågor till varje huvudfråga till 

respondenten. 

 

1. Varför valde du att starta ett aktiebolag? Vad var motiven bakom beslutet?   

 1.1 Vad visste du om aktiebolagsformen innan du startade företaget? 

 

 1.2. Hur mycket och vad består det egna kapitalet av i bolaget? 

 

 1.3 Ansvarar du själv för ekonomihanteringen eller har du delegerat 

det till någon annan?  

När huvudfråga (1.) ställs görs det för att få reda på vilka förväntningar företagarna hade från 

början, om de har besvarats eller om det finns något som visar sig vara annorlunda mot vad de 

först trott. Det är relevant eftersom att det har framkommit både ifrån förstudien och genom 

teorin att många företagare valt bolagsformen på grund utav att den ses som mer trygg och 

legitim. De anser sig slippa undan det personliga betalningsansvaret för bolagets räkning och 

ser därför att de behöver ta mindre risker. Därefter tror de även att de skall få en 

skattereduktion i jämförelse med att driva en enskild firma. Många vet inte att det finns en 

brytpunkt på 426 300 kr (Skatteverket, 2013) som de bör ligga över för att tjäna på att ha ett 

aktiebolag när det gäller just skattereduktion. Brytpunkten finns till för att bedöma om det är 

lönsamt.  

 

 

Frågornas uppbyggnad och ordning syftar till att få respondenten att karaktärisera hur han/hon 

uppfattar meningen med aktiekapitalet, utifrån sitt ägande i ett aktiebolag och sina 

värderingar. Underfrågor till huvudfrågan (1.) ska fungera som hjälpmall och checklista, vad 

som ska tas upp i den öppna frågan. Om underfrågornas ämnen inte kommer upp i 

diskussionen så kommer de specifikt att ställas till respondenten. Den första underfrågan (1.1) 
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är väldigt öppen, genom att ställa den förväntar vi oss att respondenten berättar öppet om 

aktiebolagsformens regelsystem, vad som gäller vid drivandet av ett aktiebolag. Nästa fråga 

(1.2) och (1.3), hur stort det egna kapitalet är blir som en kontrollfråga. Det ger en indikation 

om personen är involverad i företagets ekonomiska hantering. Frågorna visar även om det 

finns någon kunskap om vad aktiekapitalet kan användas till genom att fråga vad det består 

utav.  

 

 2. Hur tycker du att verksamheten går? 
 

 2.1  Kan du ta ut lön alternativt utdelning? 

 

 

 2.2 Vad tycker du om aktiebolagsformen? Dess skyldigheter, 

förpliktelser och fördelar? 

 

 

 2.3. Spelade sänkningen av aktiekapitalet någon roll när du skulle 

starta ditt aktiebolag eller skulle du valt en annan företagsform om inte 

sänkningen hade skett? 

 

I huvudfråga (2.) förväntar vi oss att samla in information om hur företagets organisation ser 

ut samt hur verksamheten fortlöper och utvecklas. Genom att låta respondenten själv få 

berätta hur verksamheten går, fånga in dess egen uppfattning om den ekonomiska situationen. 

Om verksamheten går väldigt dåligt kan respondenten enligt prospektteorin vara väldigt 

riskbenägen, jämfört med en respondent där dess verksamhet går väldigt bra (Kahneman och 

Tversky, 1979). 

 

I underfrågan (2.1) ges en indikation om företaget går med vinst. Relationen mellan privat 

satsat kapital och sannolikheten för att företaget ska få finansiella problem under de fem 

första verksamhetsåren, visade på en positiv korrelation mellan storleken på privat satsat 

kapital samt för att ha en bra eller stabil verksamhet (Carter och Van Auken, 1990). Detta blir 

dock mycket lättare om företagaren själv satsat eget kapital i verksamheten. Det ger också ett 

större förtroende till företagets intressenter (Bruns och Fletcher, 2008). 

 

I nästa underfråga (2.2) fångas uppfattningar upp om själva bolagsformen, vad de tycker är 

bra och mindre bra. Vilka fördelar det finns med att bilda ett aktiebolag jämfört med någon 

annan bolagsform. Om det är någon legitimitetsskillnad på marknaden som Zimmerman och 
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Zeitz (2002) tar upp och även att se om företagaren känner till sina förpliktelser som 

bolagsägare. Det klargörs vad respondenten har för uppfattning om aktiebolagets förpliktelser 

och skyldigheter, om de tycker att regelverket är för byråkratiskt och svårt. 

 

I underfråga (2.3) undersöks om aktiekapitalet verkar som en avskräckande faktor och blir ett 

hinder för många företagare. Här undersöker vi aktiekapitalets seriositetsspärr, men inte 

specifikt spärren utan mer hindret som aktiekapitalet ska åstadkomma. Om respondenten 

svarar att sänkningen inte påverkade dess val och att detta är återkommande, dras slutsatsen 

att aktiekapitalet inte har varit något hinder hos företagarna. Därmed kan vi få anvisningar på 

att aktiekapitalet inte fungerar som ett seriositetshinder. 

 

3. Vad har du för mål för företaget och vad gör du för att uppnå dem? Har du lagt upp 

någon strategi? 

 3.1 Hur agerar du när det uppstår något problem i verksamheten? 

Hur fattar du beslut? 

 

Avsikten med huvudfråga (3.) är att knyta an till teorin om entreprenörskap och här kommer 

även underfrågan (3.1) in. Att entreprenörer har en stark drivkraft att uppnå sina mål och 

ambitioner (promotions systemet), ser problem som utmaningar istället för hinder och skapar 

strategier för att uppnå sina mål.  

 4.  Vad anser du är en risk? 

I huvudfråga (4) förväntas att respondenten skall förklara utifrån sin egen syn på vad en risk 

är. Enligt prospektteorin anses vissa människor vara mer eller mindre riskbenägna. De som 

har förlorat tidigare kommer vara mer riskbenägna i jämförelse med de som har vunnit 

(Kahneman och Tversky, 1979). 

 

4.4.2.2 Tema 2: Kapitalanskaffning 

I det andra temat får vi fram hur respondenten upplevt att kapitalanskaffningen gått. Om det 

har varit svårt att uppnå aktiekapitalet på 50 000 SEK för att kunna starta ett aktiebolag och 

om de har ansett att det finns ett hinder för att kunna uppnå detta krav. 

 

1. Vad betyder aktiekapitalet för dig och ditt företag? 
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 1.1 Är ditt aktiekapital bundet till något i verksamheten eller står det 

orört? 

 1.2 Har du någon gång gjort en höjning/sänkning av aktiekapitalet? 

Varför gjorde du det? 

Genom att ställa huvudfrågan (1.) om betydelsen av aktiekapitalet, är tanken att fånga in om 

aktiekapitalet är välanpassat för verksamheten. Även vilken användning bolaget har av 

aktiekapitalet för kapitalanskaffningen, t.ex. att få handla på kredit av leverantörer. 

Aktiekapitalet kan också vara en börda för verksamheten, när bolaget känner att aktiekapitalet 

inte har den säkerhet som aktiekapitalet teoretiskt sett ska besitta och är meningen att ge enligt 

lagstiftningen. 

 

I fråga (1.1) får vi fram om bolaget valde att sätta aktiekapitalet som apportegendom vid 

bolagets bildande eller i kontanta medel. Detta för att kunna bilda en uppfattning om hur pass 

insatta företagarna är i hur aktiekapitalet kan användas i bolaget. Kan ge en bild av hur 

bankerna ställer sig till bolagets säkerhet om aktiekapitalet ligger som en apportegendom. 

 

Underfrågan (1.2) ger besked om bolaget har gjort en höjning av aktiekapitalet. Det kan då 

indikera att nivån på aktiekapitalet på 50 000 SEK är för lågt för bolagets verksamhet. En 

höjning kan även indikera att någon intressent som kreditgivare har ställt ett ultimatum, att en 

höjning krävs för att kunna anskaffa kapital. Medan en sänkning kan indikera precis 

motsatsen att ett aktiekapital på en högre nivå kan vara onödigt för den typ av verksamhet 

som bedrivs. 

 

 2. Hur har du finansierat din verksamhet?   

  Om, genom kreditgivare? 
 

 

 2.1 Hur ser er relation ut till bank och leverantörer? 
 

 

 2.2 Har ni någon gång upplevt fördelar/nackdelar genom nivån på 

aktiekapitalet? 
 

 

 2.3 Vad krävde din bank och leverantör av dig?  Aktiekapitalet storlek 

skulle ökas, pant, säkerheter. 
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Genom att ta reda på hur bolaget har finansierats (2.) kan det ha påverkat företagarens attityd 

till aktiekapitalet. Om bolaget är finansierat med lånat kapital det kommer att leda till ett ökat 

krav på säkerheter i form av aktiekapital och andra panter. Att aktiekapitalet fungerar som ett 

borgenärsskydd tas upp som en av huvudanledningarna att behålla aktiekapitalet i svenska 

företag, att aktiekapitalet ska fungera som en säkerhet för bolagets borgenärer. Men om 

borgenärsskyddet är den främsta anledningen att behålla aktiekapitalet, vad finns det då för 

mening att ha ett aktiekapital i ett bolag som inte alls är finansierat av främmande kapital? 

 

I underfråga (2.1) kommer det fram hur respondenten upplever att relationen ser ut mellan 

dem och deras borgenärer. Om relationen dem emellan är sval kan det bli svårt för bolaget att 

få banklån eller krediter. Enligt intressentteorin brukar det i små bolag vara vanligt att det 

uppstår en informationsasymmetri mellan bolaget och kreditgivaren, vilket gör att det blir 

högre kreditrisk och därmed högre lånekostnader. Känner de dock varandra privat kanske de 

inte anser att mötet blir lika ansträngt, utan även får mer tillit till företagaren eftersom att de 

har mer förtroende till företagaren som enskild individ. Borgenären kanske inte behöver ta till 

lika mycket säkerheter eftersom att det redan finns en förtroendefull relation. I motsats kan 

även företagaren uppleva att den som individ missgynnats av dess borgenärer, t ex för att den 

är kvinna eller har utländsk bakgrund. 

 

Att fråga om aktiekapitalet har haft någon nackdel eller fördel (2.2) undersöker vi om 

aktiekapitalet har haft någon inverkan på kapitalanskaffningen. Om det har bidragit till 

positiva eller negativa effekter som inte framkommit tidigare eftersom det inte har belysts i 

litteraturen eller i förstudien. Om kreditgivaren har tyckt att aktiekapitalet inte räcker till som 

säkerhet för lånet och därför har haft andra krav på säkerheter, pant eller borgensåtagande 

(2.3). Eller om de krävde ytterligare information från företagarna som t.ex. för att förstå deras 

verksamhet bättre. 

4.4.2.3 Tema 3: Självförtroende 

För att kunna avgöra respondenternas tendenser till näst intill överdrivet självförtroende i sin 

affärsverksamhet, tas hjälp av ett test som ställer frågor om deras syn på sig själva och hur de 

agerar i vissa situationer (se bilaga 2). Testet har utformats enligt en likertskala, en 

attitydskala med fem stycken nivåer (se bilaga 2). Respondenterna får ta ställning till varje 

påstående och fylla i hur starkt de instämmer eller tar avstånd från påståendet, fem steg från 
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”instämmer inte” till ”instämmer helt”. Svaret på varje påstående kommer sedan att 

poängsättas för att kunna räkna ut summan av poängen som indikerar på överdrivet 

självförtroende (Bryman 2011). Respondenten svarar på testet i pappersform. Därmed 

undviks missvisande svar som om de ställs muntligt, eftersom att respondenten kan uppleva 

frågorna som känsliga att svara på i muntlig form. 

 

4.4.3 Intervjuguide för företrädare för kreditgivarena 

Efter intervjuerna med företrädare för aktiebolagen tas nästa steg, intervjuer med befintliga 

kreditgivare. Detta för att få reda på hur mycket förtroende, legitimitet i form av bolagsform 

och personlighet spelar in för att få ett företagslån. Genom intervjuerna ska det framkomma 

vad som krävs för att få ett företagslån hos deras kreditgivare och vad de bedömer som 

säkerheter. att driva eller ombilda sin enskilda firma till ett aktiebolag (Skatteverket, 2013). 

Med hjälp av fyra korta frågor ämnar vi därmed att få svar på våra frågor. 

 

  1. Spelar bolagsformen in när det gäller företagslån? 

 2. Spelar aktiekapitalets storlek någon roll vid företagslån? 

 3. Spelar branschen som företagaren verkar i någon roll för att få ett beviljat 

företagslån? 

 4. Vilka riktlinjer har ni vid låneansökningen? frånsett affärsplan, 

finansieringsanalyser 

Fråga (1) i intervjun tar upp ett legitimitetsproblem om bolagsformen spelar någon roll när det 

gäller att få lån?  Enligt Zimmerman och Zeitz (2002) är aktiebolagsformen socialt accepterad 

och önskad, vilket ger legitimitet på marknaden. I aktiebolaget så är det meningen att 

aktiekapitalet ska agera som ett borgenärsskydd, vilket ska gynna aktiebolag som är låntagare. 

Genom fråga (2)  undersöks om aktiekapitalets storlek och existens verkligen har den 

påverkan att det blir lättare att låna kapital från ett kreditinstitut. Om kreditinstitutionerna 

väljer att kräva mer säkerheter och borgensåtagande för att godta ett kapitallån, vilket SRF 

(2009) menade öka i omfattning efter att aktiekapitalet sänktes 2010. 

Fråga (3) avser existensen av ett finansieringsgap mellan kvinnor och män. Nutek (2008) 

menar att det ofta är kvinnor som är verksamma i branscher som banker anser är svårbedömda 

och att lånen som de söker är för små så att det därmed blir olönsamt för bankerna. Stämmer 
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Nuteks analys om att det finns en branschskillnad där vissa branscher får det lättare att låna 

kapital? Då borde även aktiekapitalet, om det ska spela in som en säkerhet, vara olika 

utformat efter vilken verksamhet bolaget befinner sig i om det ska vara ett borgenärsskydd. 

 

Genom att ställa fråga (4) avser vi att få fram information om det finns några andra kriterier 

för låneansökningar än de rent ekonomiska. Här vill vi fånga in förtroendet, att olika 

människor kan vara olika förtroendeingivande. Därmed skulle den grupp som lättast får 

genom sina låneansökningar bli den grupp som ger ett mest förtroendeingivande intryck.  

Undersökningen av förtroendets påverkan av låneansökningar förtydligar om verkligen 

aktiekapitalet och säkerheter är det som spelar roll. Om det inte istället kan vara förtroendet 

som har en stor inverkan, att en person som har en särskild förmåga att sälja in sitt koncept till 

bankerna får dem att tycka att det är en bra idé. Detta skulle kunna vara något som både 

kreditgivaren och företagaren kan tjäna pengar på. Därmed kommer personen lättare att få 

igenom sin låneansökan. Processen av att få lån är en förtroendefull relation. Då kommer 

aktiekapitalet som säkerhet inte spela lika stor roll längre. 

 

4.4.4 Intervjuguide med företrädare för leverantörerna 

Intervjun med företrädare för leverantörerna ska ge en inblick i vad frivilliga borgenärer gör 

för att skydda sig själva mot kunder som inte betalar sina fakturor och andra åtaganden. Enligt 

Andersson (2005) anses leverantörer vara en frivillig borgenär som kan skydda sig själv 

genom kontrakt, kreditavtal och kreditupplysningar. Leverantörerna kan även skriva in i 

kontraktet att den har återtaganderätt över varor som inte är betalda. Vilken roll spelar 

aktiekapitalet för denna typ av frivillig borgenär? 

 1. Har du några specifika krav när en kund vill handla på kredit? 

 2. Har kundens bolagsform någon betydelse för att få handla hos dig? 

 3. Har du någon gång gjort en kreditupplysning av en kund? 

Första fråga (1) tar fasta på vilka krav leverantörerna har på sina kunder för att de ska få 

handla på kredit. Detta för att se om bolaget eller ett aktiekapital spelar någon roll för att 

skydda just borgenärer, om de skyddar sig på andra sätt än genom kreditupplysningar och 

skrivna avtal om återtaganderätt.  
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Fråga (2) tar upp legitimitetsproblematiken att leverantörerna kan favorisera bolag och anse 

att bolag som är aktiebolag är säkrare som kunder än exempelvis enskilda bolag. Detta för att 

Zimmerman och Zeitz (2002) menar att aktiebolag kan vara en bolagsform som är mer 

accepterad och önskvärd för bolagets intressenter, vilket kan göra att leverantörer tycker att 

det är tryggare att ha ett aktiebolag som kund.  

Den sista fråga (3) blir en utvidgningsfråga utav fråga (1), där vi specifikt efterfrågar om 

bolaget någon gång har utnyttjat möjligheten att göra en kreditupplysning av en kund.  I 

svaret på denna fråga framkommer det hur förekommande det är att leverantörer gör 

kreditupplysningar på sina kunder, fast de är aktiebolag som anses mer legitima på marknaden 

och mer säkra att göra affärer med. Leverantörer är frivilliga borgenärer som endast kan 

skydda sig genom en kontraktsrelation med säkerhet, kreditavtal och kreditupplysningar 

(Andersson 2005). 
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5. Empirisk undersökning  

___________________________________________________________________ 
I den empiriska undersökningen presenteras våra undersökningsföretag som har undersökts 

empiriskt genom en tvärsnittsstudie. Denna inleds med att kort presentera de undersökta 

aktiebolagens verksamhet och deras syn på aktiebolaget som bolagsform, för att komma fram 

till vad de anser är meningen med aktiekapitalet. Vi kommer sedan att utvidga 

tvärsnittsstudien genom att studera de undersökta småföretagens borgenärer, vad som är 

deras syn på aktiekapitalets betydelse som borgenärsskydd. 

___________________________________________________________________________ 

 

Undersökningsföretagen valdes ut genom urvalskriterium. De skulle uppfylla samma krav 

som gäller för de som är befriade från att ha en revisor som granskar årsredovisningen. 

Bolaget måste uppfylla två av tre av de nedstående kraven. Urvalskriterierna är följande: 

Medelantalet anställda får inte uppgå till mer än tre, bolagets balansomslutning får inte 

uppgått till mer än 1,5 miljoner SEK och det tredje att bolagets redovisade nettoomsättning 

inte uppgått till mer än 3 miljoner SEK (SFS, 2010:834, ABL 9:1). 

 

Våra företag togs fram på allabolag.se samt affärsdata.se. Intervjuerna med företrädarna för 

både undersökningsföretagen, kreditgivarna och leverantörerna gjordes anonyma för att 

intervjun skulle bli mer avslappnad och för att respondenterna skulle kunna vara mer öppna i 

sina åsikter. Därför är undersökningsföretagen kodade och vi kallar dem för 

undersökningsföretag 1, undersökningsföretag 2, undersökningsföretag 3 och 

undersökningsföretag 4. Även respondenterna har vi för enkelheten valt att de ska vara 

anonyma. Respondenterna i undersökningsföretag 1 kallar vi för Ms. X och Mr. X, 

respondenten i undersökningsföretag 2 för Mr. Y, respondenten i undersökningsföretag 3 

kallas för Ms. Q, respondenten i undersökningsföretag 4 för Mr. Z. 

 

Intervjuerna hölls hos undersökningsföretagen för att få en så avslappnad miljö som möjligt 

för respondenterna. Intervjuerna per undersökningsföretag varade i genomsnitt 30 minuter. 

Fördelen med att ha så pass långa intervjuer är att respondenten får ett mer avslappnat 

förhållningssätt till intervjun ju längre tiden går och började känna sig mer bekväm, därmed 

delgav de mer information som var användbar för studien. 
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Intervjuerna med företrädarna för borgenärerna var dock av kortare slag. En kort intervju på 

10 minuter enbart i informationssyfte. Undersökningsföretagens borgenärer väljer vi att kalla 

kreditgivare 1, kreditgivare 2, leverantör 1 och leverantör 2. I början av intervjun gjorde vi en 

kort presentation av vad intervjun skulle handla om och hur den skulle vara strukturerad. 

Detta för att förbereda respondenten på vad som komma skall och för att få respondenten att 

ha en avslappnad inställning till intervjun. Samtidigt gjordes även observationer på 

kroppsspråk och hur bekväma de kände sig i rollen som företagare. 

 

5.1 Undersökningsföretag 1 

Undersökningsföretag 1 är en restaurang som startades 2013. Restaurangen ägs av Ms. X (47 

år) och Mr. X (46 år). Ms. X och Mr. X har ingen tidigare erfarenhet av restaurangbranschen 

eller att driva företag. Målet för framtiden är att undersökningsföretag 1 ska utvidga 

verksamheten, göra lokalen större med fler sittplatser samt även att bygga en uteplats utanför 

restaurangen så att de får fler sittplatser på sommarhalvåret. De vill även anställa en person 

till i köket så att Mr. X få avlastning. Det stora verksamhetsmålet är att starta restauranger i 

andra städer eftersom konceptet inte finns på fler platser i Sverige. Den första tanken med 

verksamheten var först att driva en take away restaurang i mindre skala och i en mindre lokal 

men olika tillfälligheter avgjorde att verksamheten nu bedrivs som en restaurang. (Intervju 

Ms. X och Mr. X, 2013-04-29) 

 

5.1.1 Tema 1: Allmänt om företaget och företagaren 

Undersökningsföretag 1 började sin verksamhet som en enskild firma men för att kunna starta 

upp restaurangen och finansiera verksamheten krävdes det mer kapital. För att få igenom sina 

kapitallån hos kreditinstitutet så krävde de att undersökningsföretag 1 skulle byta bolagsform 

från enskild firma till aktiebolag. Ms. X och Mr. X hade inga tankar på att starta ett aktiebolag 

förrän kreditinstitutet krävde det. De hade inte heller några tidigare kunskaper om 

aktiebolagsformen. Ms. X och Mr. X såg dock fördelar med aktiebolagsformen, förutom det 

faktum att banken krävde det för att få igenom deras kapitallån. Fördelen tyckte de var att 

aktiebolaget blev en egen juridisk person vars ekonomi var avskild från deras privata 

ekonomi. Ms. X och Mr. X såg därför att det skulle bli enklare att skilja mellan bolagets 

ekonomi och deras privatekonomi genom att driva ett aktiebolag. En annan fördel var att 
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bolagsnamnet blir skyddat i hela Sverige och inte bara i den region där bolaget bedrivs, vilket 

blir fallet i en enskild firma. Ms. X tycker att det är stor skillnad mellan att driva enskild firma 

och aktiebolag eftersom företagets ekonomi är mer komplex men lättare att bokföra, även att 

det är mycket regelverk i åtanke när det gäller aktiebolag. (Intervju Ms. X och Mr. X, 2013-

04-29) 

 

Ekonomihanteringen i restaurangen sköts av Ms. X själv. Detta för att hon anser sig själv ha 

rätt kompetens för att klara av att möta de krav på ekonomihanteringen som krävs i ett 

aktiebolag. Ms. X och Mr. X menar också att restaurangbranschen är en väldigt riskfylld 

bransch, den är mer konkurrensutsatt än andra branscher. Verksamheten har bara varit igång i 

tre veckor därför är det svårt att uttala sig om hur verksamheten går över ett långsiktigt 

perspektiv, men som det ser ut just nu så går verksamheten mycket bättre än förväntat enligt 

Ms. X och Mr. X. Det går så mycket bättre än förväntat att de känner att de inte kan möta 

kundtrycket, utan de var tvungna att ta hjälp av släkt och vänner för att klara av trycket på 

verksamheten. Vid förfrågan på hur verksamheten har gått så svarar Ms. X och Mr. X med ett 

skratt ” För bra, det går alldeles för bra”. (Intervju Ms. X och Mr. X, 2013-04-29) 

 

Både Ms. X och Mr. X anser inte att de har satt sig i en riskfylld position genom att starta ett 

aktiebolag. De menar på att om verksamheten går dåligt och de tvingas sätta bolaget i konkurs 

så kommer banken att ta alla tillgångar i bolaget, “sen är sagan slut”. Inte heller att satsa 25 

000 SEK var i verksamheten och att kapitalet går förlorat är något de reflekterar över som ett 

riskmoment. De menar att de inte har något att förlora på grund av att de båda två var 

arbetslösa innan de startade verksamheten. Ms. X menar på att de skulle riskerat mer om de 

hade sagt upp sig ifrån ett heltidsarbete för att starta upp restaurangen, men eftersom de 

började med ingenting så känner de inte att de har något att riskera. De anser sig inte kunna 

förlora något på att pröva på att driva en restaurang, utan att det helt enkelt får bära eller 

brista. Den största risken menar Ms. X och Mr. X är om de inte skulle kunna betala tillbaka de 

lån som de tagit av släkt och vänner till startkapital. Förutom lånen från de anhöriga så tycker  

Ms. X och Mr. X inte att de har tagit onödigt stora risker. Ms. X och Mr. X anser att det inte 

är så stor risk eftersom aktiebolagets ekonomi är skild från den privata. De sätter på så sätt 

inte hela sin privatekonomi på spel som i en enskild firma. Risken med att driva en restaurang 

är att det inte fungerar och att de inte får några kunder, att restaurangen bara blir ett 
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nyhetsbehag och att kunderna inte återkommer i framtiden. (Intervju Ms. X och Mr. X, 2013-

04-29) 

 

5.1.2 Tema 2: Kapitalanskaffning 

Undersökningsföretag 1 har finansierat stora delar av sin verksamhet med hjälp av kapitallån 

från två kreditinstitut. Kreditinstituten ville inte gå med på att låna ut hela kapitalet de 

efterfrågade, Ms. X och Mr. X fick därför låna av släkt och vänner istället. Ms. X och Mr. X 

har uppfattningen att kreditinstitutens krav är tuffa inom restaurangbranschen. Detta eftersom 

det är många som startar restauranger, missköter sig och går i konkurs relativt snabbt. 

Kreditinstituten vill att det skall gå bra innan de ger ut kapitallån. Detta är svårt att visa upp 

för en nystartad restaurang menar Mr. X, ”vi fick låna ungefär en tredjedel av vad det har 

kostat, men det är för att det egentligen kunde blivit en flopp och att de vill försäkra sig om att 

de inte riskerar något. När det gott en tid och vi ser att det går jätte bra då kanske de vill vara 

med”. (Intervju Ms. X och Mr. X, 2013-04-29) 

 

Relationen med kreditinstitutet är god. De anser sig ha ett förtroende för kreditgivaren och 

kreditgivaren för dem. Detta eftersom de andra kreditgivarna som de har sökt lån hos har 

uppvisat en dålig attityd för just deras idé. Ms. X och Mr. X hade en inbokad tid till ett annat 

kreditinstitut där kreditgivaren inte kom på avtalad tid. Kreditinstitutet tyckte inte att det vara 

någon idé att ens träffas eftersom de inte kunde göra något så länge inte Ms. X och Mr. X 

investerade häften av kapitalet i verksamheten. När de kom till nästa kreditinstitut så kände 

Ms. X och Mr. X direkt att kreditgivaren trodde på deras idé och hade ett förtroende för att det 

”kunde bli en bra grej”. Kreditgivaren krävde att Ms. X och Mr. X skulle gå i personlig 

borgen för bolagets kapitallån istället för att ställa säkerheter i verksamheten. Men Ms. X och 

Mr. X uppfattade inte detta som ett problem utan de menar på att ”när man väl har kommit så 

långt i sin idé så spelar det inte så stor roll, vi kunde inte backa och har man en idé så vore det 

konstigt om jag inte trodde på min egen idé”. Ms. X menar på att de inte har något att förlora 

på att starta upp verksamheten, ”vi ville ju detta så vad förlorar vi på det. Det som kan hända 

är att de tar allting ifrån oss och att vi sitter i en liten lägenhet. Men jämfört med att ha varit 

arbetslösa så är det ändå värt att åtminstone ha provat”. Ms. X och Mr. X uppfattning är att för 

att få låna kapital av kreditgivaren så krävs det att man verkligen har tänkt till, att man själv 

vågar satsa kapital. Det uppskattas av kreditinstitutet och gör att det är lättare att få kapitallån 
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till sin verksamhet. Att det finns en djupare och tydligare tanke med idén och att den är 

realistisk. Ms. X: ”Även om man verkligen tror på sin idé och har kämpat hårt så måste 

verksamheten bli bra, hade vi bara lånat av banken och stått med lån så kanske det är skit 

samma men nu när det är så många inblandade så måste det funka”. (Intervju Ms. X och Mr. 

X, 2013-04-29) 

 

Ms. X och Mr. X tycker inte att aktiekapitalet fyller någon funktion, utan de är av åsikten att 

aktiekapitalet inte har någon betydelse i deras verksamhet och att de skulle kunna vara utan 

det. De har inte sett några nackdelar av att välja den lägsta nivån på aktiekapitalet på 50 000 

SEK. Sänkningen av aktiekapitalet hade en direkt påverkan på valet av bolagsform. Om 

aktiekapitalsgränsen låg på 100 000 SEK så hade bolaget fortfarande drivits som enskild 

firma. Mr. X menar även på att de skulle tänkt till en extra gång om aktiekapitalets gräns var 

högre. Aktiekapitalets funktion kommenterar Mr. X: ”Anledningen att det skall vara 50 000 

har jag aldrig riktigt förstått”. Han menar på att när aktiekapitalet sänktes så blev 

aktiebolagsformen mer lättillgänglig. Det kändes som ett mindre riskabelt val när kravet på 

kapital blev lägre än tidigare menar Mr. X. Aktiekapitalssänkningen spelade därför en stor roll 

i valet av bolagsform. “Någonstans har man fått känslan av att anledningen till varför man 

skaffar aktiekapital är att många som driver småföretag upplever det som lite fegt och att det 

är ett sätt att skydda sig bakom. Att de kanske inte tar det på samma allvar, för helt plötsligt 

kan du skydda dig bakom aktiekapitalet, så jag tror att det är därför det finns där”. (Intervju 

Ms. X och Mr. X, 2013-04-29) 

 

 

5.1.3 Tema 3: Självförtroende 

Under intervjun så får vi känslan av att Ms. X och Mr. X är avslappande i sin roll som 

företagare, Mr. X visar en mer ödmjuk sida än vad Ms. X gör. Även att de båda har 

överkommit många hinder innan de startade verksamheten anser Mr. X gjorde att de blev mer 

bekväma i sin roll som företagare. Hindrena vid starten av verksamheten har främst varit att få 

kapitallån av kreditgivare och alkoholtillstånd. Båda två visar på ett stort förtroende för att 

deras affärsidé är bra och att det kan bli lönsamt i längden. Det är nästan ett krav menar Mr. X 

på att själv våga satsa på sin idé för vem skulle annars göra det. “Banken kräver att man som 

företagare själv investerar kapital i verksamheten som ett bevis på att det finns en tilltro till 
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verksamheten och att affärsidén är lönsam i det långa loppet” menar Mr. X. (Intervju Ms. X 

och Mr. X, 2013-04-29) 

 

Ms. X menar på att hon inte anser sig ha några svagheter som person och företagare. Hon 

visar även i testet att hon har svårt att be andra om tjänster. Ms. X menar också att hennes 

arbete i restaurangen är avgörande för verksamhetens resultat. Ms. X anser sig själv vara 

väldigt duktig företagare medan Mr. X anser sig vara en relativt duktigt företagare. Både Ms. 

X och Mr. X tar gärna risker även fast de inte vet vad utfallet blir. Ms. X fick 34 av 50 och 

Mr. X fick 36 av 50 i självförtroende testet vilket indikerar på att de båda har ett bra 

självförtroende som företagare. (Intervju Ms. X och Mr. X, 2013-04-29)   

 

5.2 Undersökningsföretag 2 

Undersökningsföretag 2 består av två stycken bolag i olika branscher som ägs av Mr. Y (55 

år). Bolag A verkar i kafébranschen och har nio stycken anställda. Bolaget är ett 

familjeföretag och startades 1996 som en enskild firma först. Ombildningen av bolag A 

gjordes 2008 på initiativ av revisorn, som menade på att det var fördelaktigare att driva ett 

aktiebolag. Dels för det innebar mindre risker, är bättre för de anställda och att den privata 

ekonomin inte blir inblandad. Mr. Y upplever att det är stor skillnad mellan att driva en 

enskild firma och ett aktiebolag. Det andra, bolag B grundades 2010 och verkar inom 

byggbranschen där Mr. Y är delägare och det har inte några anställda. Mr. Y har som mål att 

bara driva bolag B i framtiden. Han trivs bättre i byggbranschen och upplever att det finns 

stora skillnader mellan branscherna. (Intervju, Mr. Y 2013-05-02) 

 

5.2.1 Tema 1: Allmänt om företaget och företagaren 

I bolag A tycker Mr. Y att kafébranschen är lite överbelastad. Mr. Y menar på att 

verksamheten kunde ha gått bättre. De får jobba mer och slita för att företaget skall gå runt. 

Det går inte att ta ut timlön i den här branschen som företagare menar Mr. Y, eftersom det blir 

fler timmars arbete än ett vanligt jobb. Det blir inga stora pengar i verksamheten. Bolag B har 

inte funnits så länge, Mr. Y och den andra delägaren hade inte så mycket erfarenhet av 

branschen så de hade en del svårigheter i början men det kommer att lösa sig menar Mr. Y. 
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Aktiebolagsformen tycker Mr. Y är bra eftersom att du undslipper det personliga ansvaret. 

Det är företaget som står för det och händer det någonting så är det bara ens andel som man 

har i bolaget som riskeras. På privatsidan menar Mr. Y kommer han inte att drabbas. I en 

enskild firma så blandas företagets och ens privata ekonomi därmed blir ens privatekonomi 

lite säkrare i ett aktiebolag. “Det finns alltid en risk men man får ha tålamod” anser Mr. Y, 

ibland går det bra och ibland går det dåligt. Om ens ekonomi är bättre så kan det gå lättare, 

speciellt för de företag som är små och inte är etablerade. Riskerna är större än för de som är 

etablerade på marknaden. De behöver inte ta så mycket risker eftersom det endast är i början 

som man tar risker enligt Mr. Y. Han tycker det är jobbigt eftersom han tagit stora risker inom 

byggbranschen. När man satsat mycket energi och arbete blir man orolig att allt som man 

byggt upp kommer att falla samman. (Intervju, Mr. Y 2013-05-02) 

 

När det gäller bolagens ekonomihantering så anser sig Mr. Y att han är insatt i dem eftersom 

att han läst några kurser i företagsekonomi. Han menar dock på att “revisorn sköter all 

ekonomi i bolagen eftersom han inte själv har den tiden. Det är bättre att lämna över ansvaret 

till någon som jobbar inom området”. När det gäller lön så tar Mr. Y för närvarande endast ut 

lön ur bolag A. Det blir inte någon timlön som motsvarar arbetet han lagt ner i verksamheten. 

De tar inte alls ut någon lön eller utdelning ur bolag B eftersom att de vill att bolaget skall 

kunna utvecklas och investerar hellre vinsten i företaget. När Mr. Y startade bolag B så 

underlättade det att aktiekapitalet sänkts till 50 000 SEK, men det är inte så mycket pengar 

mellan 100 000-50 000 SEK och vi hade inga problem att finansiera aktiekapitalet. Det är  

dock bra anser Mr. Y för dem som är yngre eller de som inte har så bra ekonomi att ändå få 

möjlighet att starta ett aktiebolag. (Intervju, Mr. Y 2013-05-02) 

 

5.2.2 Tema 2: Kapitalanskaffning 

När Mr. Y startade bolag B så behövde han inte ta något lån för att få ihop aktiekapitalet. Allt 

är eget kapital som de jobbat ihop ifrån bolag A. Aktiekapitalet i bolag B är inte bundet till 

något utan det står orört på 50 000 SEK. ”Ibland finns det behov menar ”Mr. Y och då måste 

han röra på det men då måste det fyllas på hela tiden. “Det är ingenting som ska vara bundet 

egentligen utan jag har rätt att använda de pengarna inom företaget” anser Mr. Y. Ibland har 

man mer pengar på kontot och ibland inte. När de startade bolag A så hade de större behov av 

pengar men banken ställde inte upp så då blev de tvungna att låna av släktingar och vänner 
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istället. Aktiekapitalet i bolag A är 100 000 SEK och har inte förändrats med tiden. Mr. Y 

finner att det inte finns någon skillnad mellan bolagens aktiekapital på 100 000 SEK och 50 

000 SEK. Det var mest i början att bolaget B med 50 000 SEK var lite i underläge. (Intervju, 

Mr. Y 2013-05-02)                                                       

 

Mr. Y anser att “det är ännu svårare om man är invandrare att få lån”. Han jämförde några 

vänner och deras företag. De som var svenskfödda hade inga problem eftersom att de hade 

någon äldre släkting som kunde gå i borgen för dem. Mr. Y hävdar att de inte hade de 

möjligheterna och att branschen spelar roll för förtroendet. Enligt Mr. Y har dock inte 

invandrare så mycket att välja på. Mr. Y själv är utbildad till datatekniker men språket och 

andra branschregelverk har gjort att han inte kan jobba i branschen. “Tittar man på 

restauranger, pizzerior och taxi så jobbar vi 15 timmar om dagen för att få lön för 6-7 timmar 

motsvarande, det är vanligt. Det är därför menar Mr. Y som vi invandrare väljer att starta eget 

inom de här branscherna, annars skulle vi inte slita ihjäl oss för ingenting”. (Intervju, Mr. Y 

2013-05-02) 

 

Förtroendet från banken kom efter att verksamheten hade varit igång ett tag. ”Nu är det inga 

problem med att låna pengar” enligt Mr. Y. Nu är förtroendet bra när de ser att det går bättre”. 

Har jag problem kan jag bara ringa banken om jag skulle behöva 100 000-500 000 SEK och 

då löser det sig på något vis. Banken kräver dock mycket säkerheter anser Mr. Y, pantsättning  

i form av fastigheter och bostäder. Han uppfattar det som att banken tittar på helheten både 

privat och i företaget, därefter fattar de beslut. Det är en kombination av båda upplever  

Mr. Y. Leverantörer däremot tycker Mr. Y att han inte har några problem med. De kräver 

ingen belastning med ränta även fast du får en kredit från en vecka till en månad. De kräver 

ingenting enligt Mr. Y. Leverantörerna vill gärna sälja och få in pengar så det är mycket 

lättare, det går inte att jämföra. (Intervju, Mr. Y 2013-05-02) 

 

5.2.3 Tema 3: Självförtroende 

Det finns en viss skepticism till verksamhetens lönsamhet, Mr. Y påtalar att kafébranschen är 

en svår bransch där det finns många konkurrenter som slåss om samma kunder. Byggbolaget 

har stött på problem med en bygglovstvist som tar lång tid och har blivit kostsam. Mr. Y anser 

sig själv vara en duktig och bra företagare. Att verksamheterna fortfarande drivs är ett bevis 
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på detta. Att kreditgivaren efter att verksamheten hade varit igång ett tag valde att låna ut 

kapital till företaget, det är ännu ett tecken på att kreditgivaren har ett förtroende för Mr. Y 

som företagare enligt honom själv. Genom enkäten så visar det sig att Mr. Y har ett högt 

självförtroende som företagare. Detta visar sig på det sättet som Mr. Y ser på framtiden, att ha 

inställningen att det löser sig bara man som företagare kämpar. Med risktagandet i 

verksamheten resonerar Mr. Y att det alltid finns i alla verksamheter. Han själv tycker det är 

jobbigt att ta riskerna men det är det enda sättet för överlevnad. (Intervju, Mr. Y 2013-05-02) 

 

Rädslan att allt man har byggt upp ska falla samman finns alltid menar Mr. Y. Speciellt när 

risktagandet är i byggbranschen där det är mycket kapital bundet i projekt och när det är 

mycket nerlagd tid.  Mr. Y är väldigt stressad under intervjun och håller hela tiden ett öga 

över verksamheten. Mr. Y visar även i testet att han har svårt att be andra om hjälp och har 

svårt att visa sina svagheter. Han tillåter inte sig själv att begå några misstag. I testet sätter 

inte Mr. Y stort värde på sitt eget arbete i företaget, utan att det är det totala arbetet som 

räknas menar han. Mr. Y fick 36 av 50 i självförtroendetestet vilket indikerar på att han har ett 

bra självförtroende som företagare. (Intervju, Mr. Y 2013-05-02) 

 

 

5.3 Undersökningsföretag 3  

Undersökningsföretag 3 är ett serviceföretag som verkar inom frisörbranschen och startades 

2005. Verksamheten hyr ut frisörstolar, samt köper in och säljer hårvårdsprodukter. Bolaget 

har inga anställda utan hyr ut stolar i salongen till andra frisörer som driver egna företag. Ms. 

Q (28 år) är delägare och äger hälften av aktieposterna i bolaget. Hon är inte anställd av 

företaget utan driver ett eget företag under enskild firma. Bolaget har som mål att kunna ta in 

en extra stol som de ska hyra ut för att få mer intäkter till hyran så att de båda delägarna får 

betala mindre än de andra i hyra. De vill även försöka öka försäljningen av hårvårdsprodukter. 

Det är dock svårt eftersom många företag börjat med försäljning via Internet och utgör stor 

konkurrens för dem. (Intervju, Ms. Q 2013-05-02) 
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5.3.1 Tema 1: Allmänt om företaget och företagaren 

Ms. Q köpte ut den förra delägaren 2009. När hon gick in i bolaget hade hon inte så mycket 

kunskap om aktiebolagsformen förutom att det behövdes ett aktiekapital. Om hon varit med 

och startat bolaget ifrån början så tror hon sig ha kunnat bli mer insatt i hur aktiebolagsformen 

fungerar. Ms. Q ser dock fördelar med att driva ett aktiebolag men tycker att “företag suger 

över lag”. Hon driver även på egen hand en enskild firma men funderar på att ombilda den till 

ett aktiebolag. Hon tycker att det är bättre att få göra mer avdrag men fortfarande är det nya 

aktiekapitalskravet på 50 000 SEK ett hinder för att hon skall kunna ombilda. Hon har sett 

många andra frisörer som ombildat till aktiebolag nu när sänkningen kom och är mycket 

positiv till sänkningen från 100 000 SEK till 50 000 SEK. Ms. Q ser även fördelar med 

ansvarsfriheten, att hon inte själv blir ansvarig för företagets åtaganden. (Intervju, Ms. Q 

2013-05-02) 

 

Ms. Q och den andra delägaren sköter en del av ekonomihanteringen själva. Det mesta har de 

delegerat till Ms. Q´s mamma som är utbildad till ekonomiassistent som bokför allting. 

Dessutom har de en revisor som granskar redovisningen. Ms. Q erkänner att hon inte vet allt 

när det gäller ekonomin, “om det uppstår några problem så brukar antingen mamma eller 

revisorn upptäcka det och då kan vi sedan diskutera hur vi ska lösa problemen”. Det 

administrativa arbetet som de båda delägarna utför i verksamheten har de planer på att ta ut 

lön för. Detta kommer då vara en symbolisk summa som de tar ut ungefär två gånger per år 

för att täcka bland annat träningskort. Ms. Q menar på att de inte tar ut någon utdelning ifrån 

bolaget eftersom att de vill ha kvar det i bolaget så att det kan utvecklas. Hon tycker det gått 

över förväntan det senaste bokslutet. Hon tar än så länge inte ut någon lön ur aktiebolaget utan 

den tar hon ut ifrån den enskilda firman, det är dock svårt att ta ut så mycket varje månad. I 

början såg hon det som svårt att skilja mellan företagets ekonomi och privatekonomin. Det 

gör också att det är bättre att vara anställd i ett aktiebolag eftersom att du får dra av mer 

pengar i företaget. Om företaget skulle ombildas till ett aktiebolag så tror hon att hon skulle 

tjäna mer på att ta ut en årlig utdelning istället för månadslön, att det vore mer fördelaktigt av 

skatteskäl. (Intervju, Ms. Q 2013-05-02) 
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5.3.2 Tema 2: Kapitalanskaffning 

När Ms. Q gick in i företaget 2009 hade företaget sen tidigare ett aktiekapital på 100 000 

SEK. Aktiekapitalet är fortfarande orört. När hon gick in i företaget skulle hon lösa ut den 

andra delägaren med 85 000 SEK. Hon gick därefter till banken och försökte få ett privatlån 

eftersom hon hört att det skulle vara lättare att få än ett företagslån. När Ms. Q skulle söka 

privatlån på banken så upplevde hon att hon var malplacerad och att banken knappt ville ta i 

mitt ärende.” Jag kände mig som en pestsmittad människa när jag kom in på banken” Banken 

ville inte ge henne något utan menade på att hon hade för liten inkomst för att få lån. Ms. Q 

fick därför lösa sin finansiering på privat väg. Hennes föräldrar lånade henne pengarna 

istället. Deras leverantörer är det däremot inga problem med eftersom att de har en bra och 

personlig kontakt sen många år tillbaka, “Vi känner han så det är inga problem att få 

krediter”. I aktiebolagets post eget kapital har de mellan 30 000- 40 000 SEK ifall att det 

skulle hända något oväntat. “Det skulle bli jobbigt menar Ms. Q om någon av de andra 

frisörerna inte vill hyra stol av oss längre, det är en stor risk som alltid finns”. (Intervju, Ms. Q 

2013-05-02) 

 

5.3.3 Tema 3: Självförtroende 

Ms. Q är en ganska blygsam företagare som inte gärna tar risker utan att veta hur utfallet blir. 

I självförtroendetestet ligger hon ofta i mitten på svarsalternativen. Hon är ödmjuk och vill 

inte verka för självsäker i sina svar. Hon försvarar sig även hela tiden under intervjun med att 

hon inte är så säker på hur allt ligger till och att hon kan ha fel. Det enda hon är övertygad om 

i svaren är att företagets värde mäts i hur bra hon utför sitt arbete. Eftersom vi är två delägare 

menar Ms. Q så är det bara vi som kan påverka hur bra företaget går. Hennes lön tar hon ifrån 

den enskilda firman. Det är helt avgörande hur bra hon utför sitt arbete och att hon kan arbeta 

för att hon ska kunna ta ut någon lön enligt Ms. Q. Om hon blir sjuk så finns det ingen som 

kan ersätta henne. Därför försöker hon alltid att jobba så att hon inte behöver ställa in 

klipptider med kunder. Hon anser sig själv ha svårt att be andra om hjälp och vill gärna inte 

begå några misstag. I det stora hela anser hon ändå sig själv vara en bra företagare och är 

relativt tillfreds i sin roll. Ms. Q fick 33 av 50 i självförtroende testet vilket indikerar på att 

hon har ett ganska bra självförtroende som företagare. (Intervju, Ms. Q 2013-05-02) 
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5.4 Undersökningsföretag 4    

Undersökningsföretag 4 är ett tjänsteföretag vars verksamhet är uppdelad i tre delar: Första 

delen handlar om att de erbjuder affärsutvecklingsprogram till sina kunder. Den andra delen 

är personalutveckling där de utbildar sina kunders personal att bli mer försäljningsinriktade 

för att skapa merförsäljning. Den sista delen av verksamheten arbetar med ekonomitjänster 

där de erbjuder sina kunder att ta hand om hela deras ekonomifunktion. 

Undersökningsföretaget är i utvecklingsfas och har för närvarande 15 anställda men har 

planer på att anställa två personer varje månad. Undersökningsföretaget ägs av Mr. Z (23 år). 

(Intervju, Mr. Z 2013-05-04) 

 

5.4.1 Tema 1: Allmänt om företaget och bolagsägaren 

Mr. Z valde att starta ett aktiebolag för att det kändes tryggare att inte ha det personliga 

ansvaret för företaget utan att företagets ekonomi var skild ifrån privatekonomin. Att inte ha 

det personliga ansvaret menar Mr. Z gjorde att han vågade satsa på en idé som inte var riktigt 

lika genomtänkt. Han menar att han tänkte ”går det så går det, jag har inget att förlora genom 

att försöka”. Han valde aktiebolagsformen på grund av att han såg fördelar av att leverantörer 

hellre vill handla från ett företag som är aktiebolag än enskild firma, det ger ett bättre intryck. 

Det blir även lättare att anställa personal, attrahera kunder och anställda. Han känner att de tar 

honom mer seriöst och ser att han inte är någon skojare som är ute efter att lura eller bedra 

dem. Han upplever även att det är “enklare att driva aktiebolag om man har svenskt namn än 

om man inte har det, folk dömer en beroende på vad man har för efternamn”. (Intervju, Mr. Z 

2013-05-04) 

 

Ekonomihanteringen sköts av en extern byrå, så aktiebolagets krav och förpliktelser är inget 

Mr. Z känner av eller har någon som helst kunskap om. Fördelarna Mr. Z ser med 

aktiebolagsformen är samma som motiven till att han startade aktiebolag. Det är lättare att 

attrahera ny personal för de känner att det är säkrare att arbeta för ett aktiebolag än för en 

enskild firma. Han anser att det är lättare att inleda samarbete med ett aktiebolag istället för en 

enskild firma. Mr. Z tror att detta beror på aktiebolagets status i samhället, att människor runt 

omkring företaget anser att aktiebolag är säkrare att arbeta med och att det finns någon typ av 
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säkerhet i bolagsformen. Han tycker själv att det är säkrare när han väljer samarbetspartner, 

att det är viktigt och känns säkrare om det är ett bolag som drivs i aktiebolagsform. (Intervju, 

Mr. Z 2013-05-04) 

 

 

5.4.2 Tema 2: Kapitalanskaffning 

Aktiekapitalet har ingen betydelse för undersökningsföretag 4, eftersom det inte används i 

verksamheten. Mr. Z menar på att aktiekapitalet inte har någon betydelse i ett tjänsteföretag 

där det inte finns några direkta kostnader vid starten av företaget. Ett tjänsteföretag behöver 

inte dyra maskiner för att påbörja sin verksamhet, utan det kan göras hemifrån utan personal 

och lokalkostnader. Mr. Z menar på att aktiekapitalet var bara ett väldigt lågt hinder för att 

kunna starta hans verksamhet, han hade även kapitalet tillgängligt så det var inte heller ett 

problem. Aktiekapitalet har inte heller spelat någon roll för de kreditgivare och leverantörer 

han har. Det har aldrig varit på tal att det skulle vara ett problem att aktiekapital är på 50 000 

SEK. De har aldrig begärt att det skulle höjas eller att det på något sätt inte skulle vara 

tillräckligt. Företagets leverantörer har dock gjort kreditupplysningar på bolaget för att 

försäkra sig om att de kan betala, kreditprövningen görs varannan månad. (Intervju, Mr. Z 

2013-05-04) 

 

När undersökningsföretag 4 har lånat kapital för att kunna expandera sin verksamhet så 

vägrade banken att låna ut till företaget. Enligt Mr. Z hade det inte spelat någon roll om 

aktiekapitalet hade varit 100 000 SEK eller som det är nu på 50 000 SEK, utan banken såg att 

affärsidén var en vansinnes idé som aldrig skulle lyckas och att riskspridningen mellan Mr. Z 

och banken var i obalans. Istället fick Mr. Z låna privat och pantsätta privata egendomar och 

gå i borgen för lånet. Mr. Z tycker sig se att banken har en stor motvilja till att låna ut till 

yngre personer och för vad banken tycker är orealistiska idéer. Aktiekapitalet kommer endast 

från egna tillförda medel, Mr. Z sökte banklån för att finansiera delar av aktiekapitalet men 

nekades. (Intervju, Mr. Z 2013-05-04) 
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5.4.3 Tema 3: Självförtroende 

Mr. Z ser sig själv som spindeln i nätet som hela verksamheten står och faller på. Om han inte 

utför allt själv så blir det inte ordentligt gjort och absolut inte lika bra utfall. Han tycker att 

affärsidén och verksamheten är lönsam. Mr. Z anser att hans eget bolag är det bästa som finns 

på marknaden. Det visar han varje månad genom att han kan ta ut en hög lön. Det tycker han 

själv är ett bevis på hans eget arbete och den kompetens som han besitter. Mr. Z menar att 

enda sättet att tjäna pengar och förverkliga sina visioner är genom att ta risker och inte veta 

hur utfallet blir. Han menar att han är en risktagare som person. Att hela tiden tro på sin egen 

magkänsla och att satsa 100 % på det man tror på. Utan det så menar Mr. Z att han aldrig 

skulle lyckats driva ett så framgångsrikt företag som han gör. På självförtroendetestet så visar 

det sig att Mr. Z låg på över medel på 38 av 50, vilket visar på att han har ett högt 

självförtroende som företagare. (Intervju, Mr. Z 2013-05-04) 

 

5.5 Kreditgivare 1 

Kreditgivare 1 är villig att låna ut kapital till företagare om det finns en bra riskfördelning. 

Med riskfördelning så menas att kreditgivaren inte är villig att ta 100 % av risken för 

projekten. Företagaren ska själv vara villig att investera privat kapital i verksamheten eller på 

annat sätt se till att risken är uppdelad mellan ett flertal parter. En långsiktig relation är något 

som kreditgivaren trycker på. Det är alltid en fördel att ha varit kund hos kreditgivaren sen 

tidigare. Genom att vara kreditgivarens kund så kan företagaren ha haft en personlig relation 

till kreditgivaren. Om denne tagit personliga lån finns det en referens hur personen ifråga har 

skött sina amorteringar och räntebetalningar. Kreditgivare 1 ser även till att ha många kontor 

på små orter för att ha ett nära samarbete med företagaren och för att ha kontroll på 

marknaden för den specifika orten. Detta gör att kreditgivaren kan ha en viss känsla för vad 

som fungerar i den specifika orten och hur tidigare företag med liknande idéer har fungerat. 

(Intervju, Kreditgivare 1, 2013-05-02) 

 

Det som är en av de mest avgörande tingen för om ett bolag ska få ett kapitallån är om det 

finns substans i bolaget.  Det krävs mer än bara en bra idé och en affärsplan. Att det finns 

ägare som är villiga att satsa eget kapital i sin verksamhet. Har ägarna inte tillräckligt med 

kapital så kan kreditgivaren fungera som sammankopplingspart genom att koppla samman 
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bolag som behöver kapital med en riskkapitalist som är kund hos kreditgivaren. Banken 

föredrar att låna ut till aktiebolag. Det fungerar ofta som en påtryckande faktor för att få bolag 

att ombilda sig till aktiebolag vid en förfrågan om kapitallån. Banken menar på att 

aktiekapitalets storlek inte är av betydelse. Att aktiekapitalet inte har funktionen som 

borgenärsskydd utan det är det totala egna kapitalet som är av betydelse. Kreditgivare 1 

kräver en soliditet på minst 25 % och även att större delen av bolaget är finansierat privat och 

inte genom kapitallån. Kreditgivaren kräver även ett avtal om särskilda åtaganden vilket gör 

att ägaren kan få ränta på det den har satt in i bolaget, men har ingen möjlighet att ta ut 

kapitalet i utdelning förrän banken har fått betalt för sina lån. Detta för att motverka att ägaren 

bedrar banken. För varje aktiebolag som vill låna kapital görs en rating, där riskspridningen 

och återbetalningsmöjligheten tas i beaktande. Desto lägre rating ett bolag har desto högre blir 

kapitalkostanden för lånet, räntan för kapitallånet. Kreditgivaren beaktar även mjuka värden 

såsom tidigare arbetserfarenhet inom området och möjligheten att själv skjuta till privata 

pengar i bolaget och även viljan att göra det. (Intervju, Kreditgivare 1, 2013-05-02) 

 

Kreditgivare 1 vill ha långsiktiga relationer med sina kunder. De vill inte att kunden själv eller 

bolaget och någon annan tar över lånet samt krediten. Därför skriver man en skötselborgen 

med bolagsägaren. En skötselborgen är en personlig borgen som är kopplad till företagets 

verksamhet, som kan uppgå till ett visst belopp eller vara generell till bolagets verksamhet, en 

ekonomisk gisslan. Skötselborgen används nästan alltid när mindre bolag vill göra kapitallån. 

Kreditgivaren gör alltid en kreditupplysning på sina kunder. Om kunden har anmärkningar på 

kreditskulder så kommer det inte finnas ett förtroende för kunden. Om kunden däremot har 

anmärkningar på grund av parkeringsböter så finns ändå förtroendet från kreditgivarens sida 

om kunden har skött sin tidigare ekonomi kan kapitallånet gå igenom. 

(Intervju, Kreditgivare 1, 2013-05-02) 

 

Invandrare har svårt att få lån på grund av att de inte har några referenser sedan tidigare och 

ingen relation till banken, men har många i sitt nätverk som är lojala och ställer upp med 

pengar. Kvinnor verkar oftast i branscher som är riskfyllda och har ingen större erfarenhet 

inom branschen. Sådana verksamheter kan vara kafé- och butiksverksamheter. Män har oftast 

arbetslivserfarenhet inom yrket och vill arbeta som konsulter och därför blir det lättare för 

dem att låna pengar. Kreditgivaren menar på att det är enklare att få kapitallån när låntagaren 
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har varit verksam i branschen en längre tid, eller vid generationsskifte där den som vill låna 

har varit delaktig i bolaget under en längre tid. (Intervju, Kreditgivare 1, 2013-05-02) 

 

När bolaget ska ta lån vid en investering så gör kreditgivaren en företagsinteckning, en 

personlig borgen vilket täcker företagsinteckningen. Vid nystartade bolag så pantsätts 

tillgångar i verksamheten där det finns ett tillräckligt värde som är stabilt över tid. Men det 

vanligaste hos nystartade bolag är att bolagsägaren tar privata lån och säkerheter för att sedan 

sätta in kapitalet i bolaget. Ett bolag som inte har någon etablerad kontakt med kreditgivaren 

har svårare att få ett lån i jämförelse med ett etablerat bolag i branschen. Men det viktigaste 

för kreditgivaren är riskfördelningen, en riskspridning som är balanserad. Kreditgivaren vill 

inte ta hela risken för verksamheten utan vill se att den är balanserad så att ägaren tar större 

delen av risken. Kreditgivaren har inte mandat att ta hela risken ifrån dess aktieägare och 

staten. (Intervju, Kreditgivare 1, 2013-05-02) 

 

5.6 Kreditgivare 2 

När kreditgivare 2 ska låna ut kapital så har bolagsformen i grunden inte någon betydelse. Om 

du driver en enskild firma så är du personligt ansvarig för alla krediter som tas. En företagare 

som driver ett aktiebolag, där är bolaget en juridisk person och företagaren har inte samma typ 

av ansvar för bolagets krediter. För att få ett lån så brukar ansvaret kompletteras med andra 

säkerheter, så därför har bolagsformen egentligen ingen betydelse. Kreditgivaren brukar dock 

rekommendera att om en företagare ska leva på verksamheten och tar ut en lön, så ska den 

driva verksamheten som ett aktiebolag istället för en enskild firma. Kreditgivaren tycker att 

det blir enklare för banken, inte minst för företagaren att skilja på vad som är privatekonomi 

och vad som är bolagets ekonomi. (Intervju, Kreditgivare 2, 2013-05-03) 

 

Kreditgivare 2 hävdar att de inte anser att aktiekapitalet fungerar som ett borgenärsskydd. 

Kreditgivaren ser mer viljan av att satsa kapital själv som en viktigare säkerhet i bolaget. 

Aktiekapitalet är så pass lågt att det enkelt kan förbrukas i verksamheten. Aktiekapitalet kan 

rent formellt enligt kreditgivaren fungera som en viljeyttring, att personen själv är villig att 

satsa. Kreditgivaren kräver ändå alltid en personlig borgen från företagaren i ett aktiebolag. 

Detta för att de är ute efter att ge företagaren ett personligt ansvar för bolaget. Företagaren ska 

visa upp två aspekter: Att den tar ett ansvar och tror på sin idé kombinerat med att det blir ett 
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litet inlåsningsskydd. Att det faktiskt är personen som driver bolaget och inte bara kan sälja 

det till vem som helst, då finns ändå borgensåtagande kvar på personen som tog kapitallånet 

från början. Det gör att kreditgivaren får lite kontroll och att företagaren tar ansvar för 

bolaget, “det är personen vi gör affärerna med och då vill vi gärna veta att det är den som 

driver bolaget framöver”. (Intervju, Kreditgivare 2, 2013-05-03) 

 

Det krävs alltid någon form av egen insats i företaget, men “kan företagaren skrapa fram det i 

kontanter” t.ex. eller visa att personen är villig att satsa pantbrev i sin fastighet så räknar 

kreditgivare 2 det som den egna insatsen. Oftast gör vi så att har vi pantbrevet så får de låna 

privat i banken och sen skjuta in det i bolaget. Det har betydelse att personen sätter en egen 

insats. Det kan vara i form av aktiekapital, aktieägartillskott eller inlån som banken ska ha 

tillbaka innan de får tillbaka lånet. Kreditgivare 2 menar att det egna kapitalet är viktigare än 

själva aktiekapitalet. Aktiekapitalets storlek har inte någon betydelse, utan det är det 

personliga ansvaret genom borgensåtagande som är relevant som säkerhet. I den enskilda 

firman har du själv som företagare satsat mer eftersom du har det personliga ansvaret, den har 

därav satsat allt den äger eftersom den enskilda firman inte är en juridisk person. (Intervju, 

Kreditgivare 2, 2013-05-03) 

 

Kreditgivare 2 har oftast inget krav på det egna kapitalet i verksamheten och där med inget 

soliditetskrav. De tittar istället på kassaflödet för att bedöma verksamheten och gör en 

framtida prognos. En bedömd framtida prognos om hur det ser ut efter första året och sedan 

ett kassaflöde där de ser att det känns rimligt, att det kommer att räcka så att det blir lite 

kapital kvar i bolaget och det blir en rimlig soliditet. Bolagen får en rating efter första 

bokslutet där soliditeten är en parameter. Ju bättre företaget får i ratingen desto lättare är det 

att de får lånkrediter och att de får betala lite mindre för dem i ränta. Om det blir en sämre 

rating blir det svårare att få lån och de får betala lite mer i ränta. Däremot när bolaget har ett 

större lånebehov så lägger kreditgivaren mer fokus på det bundna kapitalet för att få igenom 

kapitallånet. Med bundet kapital menas inte bara aktiekapital utan det kan vara olika 

aktieägartillskott. (Intervju, Kreditgivare 2, 2013-05-03) 

 

Kreditgivare 2 finner inte att de väljer bort vissa branscher medvetet utan att det ligger i 

kreditprövningen och bedömningen av företagets idé, att göra en framtida bedömning av 

branschen. Restaurangbranschen är en bransch som har svårare att få lån på grund av att det är 
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en bransch som har det tufft. Kreditgivaren är lite noggrannare på grund av att det är svårare 

att ställa säkerheter i verksamheten, då det inte finns något värde i verksamhetens tillgångar. 

Kreditgivare 2 medger att statistiken visar på att kvinnor har svårare att få kapitallån än män. 

De anser att det handlar om att kvinnliga företagare överlag är försiktigare, “att de inte vågar 

slå på stort ifrån början”. De är mer ekonomiska så där kan de se en viss skillnad, om allt 

annat vore lika så har nog den kvinnliga företagaren mindre kreditbehov. “Hon är lite snålare 

medan den manliga har kommit lite längre och flashar på. De väljer kanske att låna lite till för 

att köpa något som är lite dyrare”. En kvinna jobbar ikapp istället vilket kan var en del i det 

hela. Män har en tendens att visa att de tror mycket mer på deras affärsidé medan kvinnor är 

mer försiktiga att visa sin idé och att hon tror på den. (Intervju, Kreditgivare 2, 2013-05-03) 

 

Kreditgivaren kräver i första hand ett personligt möte, där personen ska visa en enkel 

affärsplan. Kreditgivaren vill se vad personen vill och hur den tänker. De kräver också någon 

form av prognos och budget. De menar på att om företagaren skriver ner sin idé och upprättar 

en budget så tvingas de tänka en gång till om idéen verkligen är genomförbar. Kreditgivare 2 

trycker väldigt mycket på det personliga mötet. Är du ny företagare och verksamheten är lite 

mindre då är det viktigare vem personen är än dess idé. Det gäller att få förtroende för den 

som sitter mitt emot menar kreditgivaren. Det är även viktigt för den som vill få möjlighet att 

låna att de kommer till kreditgivaren i ett tidigt skede, gärna redan när de har fått en 

företagsidé. Det är bra att de kommer tidigt menar kreditgivare 2 fast det inte är säkert att de 

behöver låna kapital. De kan då presentera idén och få en kontakt, samt få lite råd och tips på 

vägen. (Intervju, Kreditgivare 2, 2013-05-03) 

 

5.7 Leverantör 1 

Leverantör 1 bedriver handel med kontorsmateriel som omfattas av industriemballage, hygien 

och torkpapper, städprodukter, servering och catering, butiksemballage samt skyddsprodukter. 

Leverantör 1 utgår från ett kreditratingssystem för att bedöma kundernas möjligheter att få 

handla på kredit. Systemet som bedömer kreditrisken är ett ratingsystem. De arbetar med UC-

selects 5-gradiga skala och de måste ligga på minst 3 och uppåt för att få handla på kredit. 

Alla aktiebolag ligger med i systemet och graderas. Leverantör 1 kan då bara lägga in deras 

bolagsnummer i systemet för att få upp informationen och det underlättar arbetet för dem. 

Enskilda firmor ligger inte med i UC-select. De blir därmed svårare att undersöka, menar 
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leverantör 1 och därför är det enklare att kontrollera aktiebolag. Stiftelser kan också 

förekomma som vill handla på kredit, men då är det även där svårare att göra en 

kreditkontroll. Leverantör 1 försöker att göra så gott det går, är de helt okända så blir det svårt 

att göra en korrekt bedömning. Det underlättar om säljaren och kunden har någon typ av 

relation och känner varandra menar leverantör 1, då kan de ge dem kredit men en mycket låg 

sådan. De tar även emot kontantkort eller kontant betalning. (Intervju, Leverantörer 1, 2013-

04-29)  

 

Leverantör 1 menar på att aktiekapitalet inte är tillräckligt för att de skall se vilken risk de tar.  

De behöver ändå göra kreditupplysningen genom UC-select för att se vilken 

betalningsförmåga företaget har för att bedöma kreditrisken. Kredittiden för de mindre 

kunderna ligger på 30 dagar medan de större företagen kan ha uppåt 60-90 dagar i kredittid. 

De företag som handlar av leverantör 1 är allt mellan små till medelstora företag inom alla 

branscher såsom hotell-, restaurang- och industribranschen. (Intervju, Leverantörer 1, 2013-

04-29) 

 

5.8 Leverantör 2  

Leverantör 2 bedriver grossisthandel inom restaurang, storkök, konfektyr, tobaksvaror, 

livsmedel, vin, sprit och gatukök. Deras krav är att de bara levererar till andra företag, att 

företagen har F-skattesedel och är momsregistrerade. Leverantör 2 gör sedan alltid en manuell 

kreditprövning, utifrån den prövar de företagens vilja att betala för sig. Vid 

kreditupplysningen undersöker leverantör 2 om de betalar arbetsgivaravgifter, vilken person 

det är som ligger bakom företaget och telefonnummer till personen. Leverantören 2 har 

väldigt stöldbegärliga varor som de levererar som t ex alkohol, tobak, läsk och kött. Det är 

därför viktigt för dem att de ser att deras kunder har betalningsförmåga. (Intervju, 

Leverantör 2, 2013-04-26) 

 

Bolagsformen har betydelse för leverantör 2 när det handlar om möjligheterna att få handla på 

kredit. En enskild firma med en person som inte redovisat sin inkomst får mycket svårare att 

få kredit än en enskild firma där personen sen många år tillbaka har redovisat dess inkomst. 

När det gäller handelsbolag så tittar leverantören på båda ägarna. Leverantör 2 ser att det är 

många nystartade små aktiebolag efter aktiekapitalsänkningen 2010 som vill handla av dem, 
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men när företagen är nystartade så har de ingen tidigare kredithistorik vilket gör att det blir 

svårare att undersöka företagen. Leverantör 2 anser inte att aktiekapitalet utgör ett 

borgenärsskydd. Kreditkontrollerna har hela tiden varit höga för aktiebolag, så det har inte 

förändrats sen aktiekapitalssänkningen. (Intervju, Leverantör 2, 2013-04-26) 

6. Analys 
___________________________________________________________________________ 

I det sjätte kapitlet analyserar vi empirin som samlats in genom en tvärsnittsstudie, genom att 

interagera med teorin från det tredje kapitlet. Analysen är uppbyggd av aktiekapitalets 

avsiktliga funktioner. Varje funktion analyseras med hjälp av teori och empiri för att få reda 

på vilken betydelse aktiekapitalet har för företaget och dess borgenärer, vilken funktion 

aktiekapitalet verkligen har i praktiken. 

__________________________________________________________________________ 

6.1 Utgångspunkt i analysen 

Utgångspunkten i analysen utgår ifrån studiens syfte: att undersöka vilken mening 

aktiekapitalet har för småföretagarna utifrån sina egna verksamheter, och vilken mening 

aktiekapitalet har för borgenärerna. Har aktiekapitalet fortfarande någon funktion för små 

privata aktiebolag? Hur ser aktiebolagets borgenärer på aktiekapitalet och dess nuvarande 

funktion? Nedanstående figur är en mall över analysens struktur. 
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Utgångspunkten är citat och vad som har kommit fram i den empiriska undersökningen. Detta 

ska tolkas utifrån två aspekter: vad som faktiskt har sagts (den deskriptiva nivån) och det som 

är den underliggande meningen av det som faktiskt har sagts (den latenta nivån). Samband 

mellan de olika respondenterna visas och skapar en förståelse för varför de har sagt som de 

har gjort. Detta genom att utgå från deras bakgrund och erfarenheter.  

I analysen utgår vi ifrån referensramen. De teman som vi kommer belysa är; borgenärsskydd, 

kapitalanskaffning, synen på funktionen av aktiekapitalet överlag och aktiekapitalets funktion 

som seriositetspärr. För att kunna förstå och analysera det empiriska materialet på bästa sätt 

kommer även tidigare forskning och egna tankar spela en stor roll i analysen. 

 

6.2 Kapitalanskaffning 

 

6.2.1 Underlätta kapitalanskaffningen    

Hos alla undersökningsföretagen har det uttryckts en självklarhet i att det är enklare att få 

kapitallån så länge det är ett aktiebolag de startar. De inser dock att det inte är lika lätt när de 

väl söker kapitallånen. Ryktet att aktiebolagsformen skulle få fördelar framför andra 

bolagsformer kan till viss del uppkommit på grund av “propagandan” kring aktiebolag. Även 

bolagsverket eller annan företagsekonomisk publikation som har felaktigt framställt 

aktiebolagsformen som det enda och bästa alternativt vid grundandet av en 

näringsverksamhet. De har dock inte tagit hänsyn till bolagets verksamhet och kapitalbehov. 

Vid intervjuerna så upplevde vi att företagarna blev chockade av att det var så svårt att få 

kapitallån, deras föreställning var att det skulle underlätta att få kapitallån om bolaget var ett 

aktiebolag. Vår bedömning är att detta bygger på den falska marknadsföringen av 

aktiebolagsformen. 

En av tankarna bakom aktiekapitalet är att det ska bli enklare för bolaget att anskaffa externt 

kapital. Vid uppstarten av aktiebolaget hade undersökningsföretag 1-3 svårt att anskaffa 

externt kapital från kreditinstitut, enligt nedan: 
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Metod för att anskaffa kapital till 

verksamheten 

Antal 

undersökningsföretag 

Eget tillfört kapital 1 

Eget tillfört kapital och lån från släkt och vänner. 2 

Eget tillfört kapital, Lån från släkt och vänner och 

banklån 

1 

Källa: Tabell 3, Egen bearbetning  

 

Företagarna har haft samma förutsättningar: Ingen har någon tidigare erfarenhet av att driva 

näringsverksamhet. Alla undersökningsföretagen består av branscher och individer som har 

svårare att tillgå kapital (Bjerkesjö et al., 2011).  

“Aktiekapitalet kommer endast från egna tillförda medel”- Mr. Z sökte banklån för att 

finansiera delar av aktiekapitalet men nekades. 

 

Alla undersökningsföretagen har blivit nekade någon form av kapitallån ifrån kreditinstitut. 

Antingen har företagarna själva i undersökningsföretagen ansökt om ett kapitallån eller så har 

de blivit avrådda att ansöka, på grund av att det är svårt att få kreditgivare att gå med på 

kapitallån till nystartade verksamheter. Detta kan dels bero på vilket kön personerna har, 

utbildning och i vilken bransch de väljer att starta sin näringsverksamhet. Att aktiekapitalet 

ska underlätta kapitalanskaffningen vid ett startskede av verksamheten som Bruns och 

Fletcher (2008) samt Fritz (2007) hävdar, anser vi är direkt felaktigt.  

 

Vi ser dock att aktiekapitalet kan underlätta kapitalanskaffningen när verksamheten har varit 

igång ett tag, eller att ägaren har satsat eget kapital eller när verksamheten är lönsam.  

Först då är borgenärerna villiga att låna ut kapital och inte i startskedet av verksamheten.  

Borgenärerna menar att aktiekapitalet spelar en viss roll, men vi tolkar deras uttalande om 

kapitalanskaffning och aktiekapital som att det egentligen inte är aktiekapitalet som spelar roll 

utan det egna satsade kapitalet i verksamheten. Om du som företagare själv väljer att investera 

i din verksamhet med egna tillförda medel och näringsverksamheten visar sig vara lönsam, då 

är banken mer än villig att ta dig an som kund. Undersökningsföretag 2 påstår just detta. 
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Banken var inte villig att låna ut kapital i startskedet men när verksamheten hade varit igång i 

några år samt visat på hög lönsamhet är banken villig att utöka krediter och låna ut mer 

kapital. Vi tolkar det som att aktiekapitalets storlek i kapitalanskaffningssyfte inte spelar 

någon som helst roll, utan det väsentliga är summan på det egna tillförda medlet i 

verksamheten. Detta tror vi är förklaringen till företagens tillvägagångssätt att anskaffa kapital 

till verksamheten. De använder sig nästan uteslutet av egna tillförda medel eller lån från 

vänner och släkt istället för enbart banklån.  

 

Om aktiekapitalskravet fortsätter att minska i storlek, menar Sveriges redovisningskonsulters 

förbund (2008), kommer kravet på säkerheter att öka. Vi anser att kravet på säkerheter inte 

kommer att öka utan att det kommer vara konstant i förhållande till det lånade kapitalet. 

Formen av säkerheter kommer dock att förändras. Istället för att en viss del av säkerheten 

benämns som aktiekapitalet så kommer säkerheter vara i form av bundet kapital i 

verksamheten. Vi anser att kravet inte kommer öka, utan det kommer vara konstant i 

förhållande till den totala andelen kapital som måste investeras i verksamheten. Om kapitalet 

benämns som aktiekapital eller är investerat i verksamheten kommer inte att spela någon roll 

ur kapitalanskaffningssynpunkt. Då vi menar att det är summan av de totala tillförda medlen 

från ägaren som spelar roll om bolagets kapitalansökan beviljas eller ej.  

 

“Vi fick låna ungefär en tredjedel av vad det har kostat, men det är för att det egentligen 

kunde blivit en flopp och att de vill försäkra sig om att de inte riskerar något. När det gott 

en tid och vi ser att det går jätte bra då kanske de vill vara med”- Ms. X och Mr. X 

 

6.2.2 Regelverket för aktiebolag   

Regelverket för aktiebolag har en inverkan vid kapitalanskaffningen. Kreditgivarna 1 och 2 

menar även att det känns tryggare om bolaget är ett aktiebolag istället för en enskild firma 

eftersom aktiebolaget har ett mer komplext regelverk som måste efterföljas. Vi tolkar det som 

att kreditgivaren ser det som positivt om företaget som gör en låneansökan är ett aktiebolag 

eller ombildar sig till ett. Systemet eller regelverket för aktiebolag är till för att skydda 

borgenärer och minoritetaktiesägare (SOU 2008:49). Kreditgivarna anser att det är svårare för 

ett aktiebolag att kringgå regelsystemet. Det är bland annat ett hårdare system på hur 

aktiebolag ska sköta bokföringen, att årsredovisningen blir en offentlig handling. Rodhe och 
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Skog (2011) menar att om inte reglerna fanns så skulle bolagets kapitalanskaffning fårsvåras. 

Om reglerna då blir strängare så kommer det gynna aktiebolagen i längden, eftersom att 

kreditgivare blir mer villiga att ge ut krediter när de känner sig tryggade av rättsväsendet.  

 

Borgenärer föredrar aktiebolag framför enskilda firmor för att aktiebolagen har ett mer 

omfattande regelsystem. Det blir enklare för borgenärerna att se hur verksamheten går. I en 

enskild firma så blandas företagets- och privatekonomin samman. Bilden som företagarna i 

undersökningsföretagen har är att det blir lättare att tillgå kapital med ett aktiebolag. Vi tolkar 

det som att anledningen varför kreditgivaren vill att bolaget ska ombilda sig är för att det då 

inryms i ett regelverk, vilket underlättar hanteringen av riskbedömningar och insamling av 

finansiell information.  

 

6.2.3 Spridning av risken 

Pecking order teorin går ut på att företag främst använder sig av internt generade medel vid 

nyinvesteringar och i andra hand externt kapital (Myers 1984). Pecking order teorin blir dock 

mest användbar i större företag eller företag som varit etablerade på marknaden under en 

längre tid. Eftersom ett företag som funnits under ett par år oftast har åstadkommit interna 

medel, såsom utdelningar och reservfonder, för att investera i verksamheten. Därför är 

inte pecking order teorin tillämpningsbar på våra undersökningsföretag nu i startskedet. Alla 

undersökningsföretagen är nystartade aktiebolag. Alla av småföretagarna har haft svårt att 

tillgå egna tillsatta medel. Därför är de beroende av kreditlån för att kunna starta sina 

verksamheter. Problemet är dock att många kreditinstitut inte vill låna ut, om de inte får någon 

garanti på att företaget kommer att gå bra. De kan endast tänka sig att låna ut en del av 

startkapitalet och när de ser att företaget går bra så lånar de ut mer. Bankerna menar att de inte 

vill ta på sig hela risken. Därför vill de att företagaren själv ska bistå med egna tillsatta medel. 

En annan lösning är att de hjälper till med externa investerare. Detta är för att risken ska bli 

mer spridd. Bankerna har höga krav på sig ifrån högre instanser att inte stå för hela risken. 

  

 



                                                                                                  

84 

 

6.3 Vissa får inte tillgång till aktiebolagsformen 

Det finns grupper i samhället, såsom kvinnor och de med utländsk bakgrund, enligt Nutek 

(2008) och Sangregorio (2009) har de svårt att få kapitallån ifrån kreditgivare. Detta resulterar 

i att dessa grupper får ett underläge när det gäller att starta och driva aktiebolag, eftersom de 

inte får kapitallån för att finansiera aktiekapitalet. Pettersson (1999) menar att personens kön 

och nationalitet kan påverka förtroendet för företagaren, vilket gör det svårare för dem att få 

kapitallån. Den största fördelen med att driva en enskild firma, enligt Smicklas (2006), är att 

det inte krävs något startkapital, vilket gör att det fortfarande blir enklare för vissa grupper i 

samhället att få tillgång till den bolagsformen. 

 

“Det är ännu svårare om man är invandrare att få lån”- Mr. Y 

 

Undersökningsföretag 2 bedrivs av Mr. Y med utländsk bakgrund. Han upplever ett lågt 

förtroende för personer som är födda utomlands, när det inte finns några tidigare referenser. 

Mr. Y har jämfört med sina vänner inom samma bransch, där allt annat är lika och 

svenskfödda har lättare att låna kapital av kreditgivaren. Mr. Y anser att “det är ännu svårare 

om man är invandrare att få lån”. Mr. Y verkar vara väldigt irriterad på att det fanns ett 

bristande förtroende för honom som företagare när han först startade sin verksamhet. Vi tolkar 

det som att kreditgivaren behöver få ett förtroende jämtemot personen som den ska göra ett 

avtal med. Har kreditgivaren inga tidigare referenser eller relation till låntagaren så försvåras 

kreditgivningen eftersom kreditgivaren inte har någon tidigare historik eller information att 

förlita sig på. Detta är ett bevis för vilken stor roll förtroendet mellan kreditgivaren och 

låntagaren har i kreditansökan. Detta har resulterat i att det är svårare för denna grupp. Det 

gör att det även blir svårare att få kapitallån till verksamheten eftersom förtroendet brister för 

personer med utländsk bakgrund som inte har några tidigare referenser.   

 

En annan orsak kan vara att vissa branscher har ett dåligt rykte. De som verkar inom dessa 

dras över en och samma kam. Kreditgivare 1 anser att personer med utländsk bakgrund ofta 

väljer att starta aktiebolag i branscher som har ett större och osäkrare kapitalbehov. 

Undersökningsföretag 2:s ägare Mr. Y som har utländsk bakgrund, hävdar att det inte är ett 

medvetet val utan att det är branscher som har blivit det sista alternativet för att de ska kunna 

försörja sig. En anledning till detta kan vara att många med utländsk bakgrund driver 



                                                                                                  

85 

 

tjänsteverksamheter såsom taxi, restauranger och tvätteri på grund av att det är branscher som 

är lättillgängliga då de inte kräver tidigare erfarenheter. Många med utländsk bakgrund 

innehar högre utbildning, men olika regelverk över landsgränser gör att de inte kan utöva eller 

använda sig av dem i Sverige. Därför blir många med utländsk bakgrund omedvetet tvingade 

att söka sig till andra yrken där det kanske inte ens behövs utbildning eller tidigare 

erfarenheter. I många fall kan även språket ha en inverkan och bli ett hinder för att kunna 

jobba inom vissa branscher eller nyttja sin utbildning.  

 

”Jag kände mig som en pestsmittad person när jag klev in på banken”- Ms. Q 

 

Miss Q upplevde att hon kände sig som en pestsmittad person när hon klev in på banken för 

att söka ett personligt kapitallån för att finansiera sin verksamhet. Varför hon kände så kan 

bero på hennes egen upplevelse kring bankens hantering av kapitalansökningen. Unga 

näringsidkare nekas allt för ofta och de får därmed ingen chans att påbörja en 

näringsverksamhet och anses vara mest till besvär. De nämnda anledningarna till varför hon 

inte fick kapitallån hos kreditgivaren var hennes låga inkomst, men det skulle kunna vara att 

hon inte hade några personliga tillgångar som kunnat ställas som säkerheter för kapitallånet. 

 

Att erfarenheten inom branschen är liten gör det också svårare att få kapitallån på grund av att 

många branscher kräver en viss erfarenhet för att driva en framgångsrik verksamhet. Detta är 

fallet i undersökningsföretag 1. De har ingen erfarenhet av restaurangbranschen och därför 

blev det svårare för dem att övertyga kreditgivaren att få ett kapitallån. Om det inte finns 

någon tidigare erfarenhet, så minskar förtroendet för att personen ska lyckas med sin 

affärsidé, till skillnad från en person där det finns lång erfarenhet inom branschen. Viktiga 

komponenter för att skapa ett förtroende hos en kreditgivare är erfarenhet och självsäkerhet. 

Förhoppningen är att det kommer att generera en vinst tillbaka till kreditgivaren i längden och 

att personen ifråga kommer att lyckas med sin idé (Odens 1998). 
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6.4 Användningen av aktiekapitalet 

Enligt proposition 1973:93 ska aktiekapitalet ses som det ekonomiska underlaget vid 

uppstartandet av ett bolag. Ett startkapital som behövs för att sätta igång verksamheten. Detta 

är motsägelsefullt när mer kapital i de flesta fall krävs för att sätta igång verksamheten, då 

aktiekapitalet inte fungerar som ett startkapital. Vi frågar om undersökningsföretagen har 

använt aktiekapitalet till att investera i näringsverksamheten vilket näringsidkare får enligt 

lag. På denna fråga så svarade bara 25 % av undersökningsföretagen att de har använt sig av 

aktiekapitalet i verksamheten. Undersökningsföretagens åsikter om aktiekapitalet är ganska 

likartade. Det finns en låg förståelse för aktiekapitalets funktion i dagens små aktiebolag. 

 

“Jag ser ingen mening med aktiekapitalet ”- Mr. Y 

 

Mr. Y som citatet ovan säger, ser ingen mening med aktiekapitalet och förstår inte hur 

lagstiftarna har kommit fram till summan på 50 000 SEK. Tolkningen av deras beteende och 

deras reflektioner av varför de inte har använt aktiekapitalet går isär. Den gemensamma 

uppfattningen är dock att aktiekapitalet inte borde röras för då kan man som företagare råka 

illa ut. Det verkar helt enkelt som att de inte är informerade om regelverket kring användingen 

av aktiekapitalet. Vår uppfattning är att de är rädda för att göra fel och tar gärna det säkra före 

det osäkra. Detta på grund av att de ständigt under hela intervjun påtalar att de inte har så 

mycket erfarenhet och kunskap inom området. De verkar tro att aktiekapitalet är en staty som 

inte får röras och att det endast är till för utsmycknad.  

 

Alla undersökningsföretag är relativt nystartade och uppfyller kriterierna för att undgå att ha 

en revisor. Detta kan även göra att kunskapsglappet blir ännu större, eftersom de inte kan 

rådfråga revisorn om aktiebolagsregelverket. Även om de hade haft en revisor upplevdes en 

avsaknad av att fråga om hjälp eller fråga om de inte förstod något. Detta kanske till viss mån 

grundar sig i entreprenörteorin och överdrivet självförtroende, övertron på sin egen förmåga 

att kunna hävda sig i olika sammanhang (Egidius, 2008). Mr. Y var en av de få som kände till 

lagstiftningen kring aktiekapitalet och att det fick användas i investeringssynpunkt, men har 

valt att låta bli. Tolkningen av hans resonemang kan bygga på att aktiekapitalet ska finnas 

som en reserv för dåliga tider eller när stora oväntade investeringar måste göras då inte Mr. Y 

själv har möjlighet att tillföra nytt kapital i bolaget. Att välja att inte använda tillgängligt 
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kapital som är fritt att förfoga över inom vissa ramar är kontroversiellt. Men vår uppfattning 

är att Mr. Y inte vill riskera att hela aktiekapitalet inte är tryggat i bolaget, vilket kräver en 

viss medvetenhet om aktiekapitalets regelverk. 

 

”Anledningen att det ska vara 50 000 har jag aldrig riktigt förstått”- Mr. .X  

 

Att alla undersökningsföretagen har svårt att ha en förståelse för aktiekapitalets nivå, vilket 

kan ha sin grund i entreprenörteorin. Den går ut på att aktiekapitalet för entreprenörer är 

endast en startavgift för att uppfylla sina drömmar och att förverkliga sin idé. Om 

aktiekapitalet endast ses som en startavgift för att bli “medlem” i den legitima klubben för 

aktiebolag, kan det resultera i att entreprenörer inte ser aktiekapitalet som ett hinder för att 

starta sin verksamhet utan endast som ett steg i att förverkliga sina drömmar. Detta kan ses 

som motsägelsefullt då det är svårt för företagare att få ihop kapital för att finansiera 

aktiekapitalet. Men hindret som aktiekapitalet kan åstadkomma menar entreprenörteorin går 

lätt att övervinna så länge motivationen och drivet finns för idéerna.  

 

I studien var det 50 % av undersökningsföretagen som inte är medvetna eller har använt 

aktiekapitalet i verksamheten. Därför kan det vara svårt att se meningen med aktiekapitalet. 

När kreditgivarna 1 och 2 inte gör någon skillnad på bolag med 50 000 SEK och bolag med 

100 000 SEK i aktiekapital så blir förvirringen och ifrågasättandet av aktiekapitalets storlek 

ännu större.  

 

Mr. Y (som har två aktiebolag) ett med 100 000 SEK i kafébranschen och ett med 50 000 

SEK i byggbranschen, ser inte heller någon skillnad mellan aktiekapitalsbeloppens storlek och 

ser inte att olika intressenter skulle särbehandla dem. Detta bevisar att legitimitet i 

aktiebolaget inte ligger i aktiekapitalets storlek utan i bolagsformen. Det är inte aktiekapitalet 

som gör aktiebolaget legitimt på marknaden. Summan på 50 000 SEK kan ses av företagarna 

som ett slumpmässigt valt belopp, vilket inte har någon koppling till verksamheten vilket 

skapar en oförståelse hos företagarna. 

 

Ms. Q funderar på att ombilda sin enskilda firma till ett aktiebolag. Trots sänkningen av 

aktiekapitalskravet från 100 000 SEK till 50 000 SEK, är det för mycket kapital för henne på 
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grund av att hon inte får låna kapital av kreditgivarna. Aktiekapitalet utgör därför ett stort 

hinder för henne för att kunna förverkliga sina drömmar. Ms. Q upplever att aktiekapitalet är 

ett stort hinder för henne. Detta är på grund av hennes brist på kapacitet att inte sälja sin idé, 

hon är mer försiktig utav sig. Därför anser vi att hon inte tillhör den typiska entreprenören.  

 

Alla undersökningsföretagen i undersökningen har en negativ inställning till aktiekapitalet. 

Det är något byråkratiskt som måste finnas för att starta upp ett aktiebolag, det har inte något 

egentligt värde för företagarna. Deras syn är att aktiekapitalet framställs mer som en 

symbolisk handling vid startskedet av ett aktiebolag, men egentligen är det inte aktiekapitalet 

som skapar legitimitet utan det är aktiebolaget som bolagsform. 

 

Vi vill skilja på entreprenörer och företagare i detta skede. Vår upplevelse är att alla som 

startar företag inte är entreprenörer utan företagare. Sättet entreprenörer anskaffar kapital tror 

vi genom vår empiriska undersökning skiljer sig åt. Entreprenörers idéer är i en annan form, 

de är medvetna om de svårigheter som finns för att anskaffa kapital från “vanliga 

kreditgivare”, följaktligen banker. Därför vänder de sig allt oftare till vänner och släkt. 

 

Om bolaget ska utveckla sin verksamhet och inte har tillräckligt med interna medel och 

personliga tillgångar tar de banklån för att finanserna verksamheten. Detta gör att 

kreditgivaren får makt över bolaget om bolaget befinner sig i en utsatt situation. De vill inte ta 

in riskkapital i verksamheten så att det blir fler ägare (Myers, 1984). Detta skapar en 

ogynnsam miljö för entreprenörer när kreditgivare inte är villiga att låna ut till entreprenörer. 

De har inte alltid tillgång till det kapital som behövs för att sätta sin idé i verket. Därför 

vänder sig vissa grupper i samhället, som inte själva kan finansiera sitt aktiekapital med egna 

tillförda medel, till släkt och vänner. En entreprenör och företagare har drivkraften att starta 

bolaget, men har svårt att få tillgång till kapital både till aktiekapitalet och till det kapital som 

behövs för att sätta igång verksamheten (Schumpeter 1991).  

 

Vi tolkar det som att entreprenören/företagaren ser företaget utifrån ett helt annat synsätt, 

riskkapitalister samt stora företag drivs av lönsamhet och krav på avkastning på insatt kapital. 

För entreprenörer och småföretagare är detta inte alls väsentligt. Detta anser vi kan bero på att 

små aktiebolag vill leva på sin verksamhet, få ut en lön varje månad som går att leva på. 

Därför har de inte den fokusen som många stora företag har, att det ska vara ett positivt 
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årsresultat vid årets slut. Vi finner även att det finns en motvilja till att göra utdelningar i 

undersökningsföretagen. Det är viktigare för företagaren att behålla kapitalet i bolaget för 

framtida investeringar. Detta kan vara ett tecken på att små aktiebolag är mer inriktade på att 

behålla kapitalet som har genererats i verksamheten än att ta ut privata utdelningar.  

 

6. 5 Borgenärsskydd och krav på säkerheter  

Aktiekapitalet i ett aktiebolag är ämnat att fungera som ett borgenärsskydd och att underlätta 

kapitalanskaffningen i ett aktiebolag (SOU, 2008:49). Det ska även fungera som ett skyddsnät 

för borgenärer när ett aktiebolag hamnar i en finansiell knipa (Fritz, 2007). 

 

“Aktiekapitalets storlek har inte någon betydelse, utan det är det personliga ansvaret 

genom borgensåtagande som är relevant som säkerhet”- Kreditgivare 2 

 

Alla intressenter, såsom kreditgivare och leverantörer agerar som om aktiekapitalet inte har 

någon egentlig mening som borgenärsskydd eller helt enkelt inte är tillräckligt som säkerhet 

för kreditskulder. Detta bevisas genom att de tvingar företagen att ställa personliga säkerheter 

och att de upprättar kreditupplysningar. Aktiekapitalets nivå verkar spela mindre roll, då det 

är aktiebolaget som bolagsform som är av vikt för kreditgivningen och inte aktiekapitalet i sin 

nuvarande form och storlek.   

 

“Aktiekapitalet är så pass lågt att det enkelt kan förbrukas i verksamheten”- Kreditgivare 2 

 

Vår tolkning utifrån borgenärernas syn på aktiekapitalet som borgenärsskydd är att oftast är 

kapitallånen betydligt högre. Därför skulle en säkerhet på 50 000 SEK inte räcka till för att 

täcka upp skulderna. Även osäkerheten i små bolag kan vara en avgörande faktor, då 

tillgångarna oftast tryter vid en konkurssituation. Borgenärerna vill hantera risken och 

osäkerheten som finns genom att låna ut kapital till dessa småföretag. Bolagsmännen måste då 

ställa personliga säkerheter eller i de lindriga fallen utförs en kreditupplysning när det handlar 

om mindre summor. 
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Kreditgivarna verkar drivas av rädslan att utsätta kreditinstituten för risker och styrs i viss 

mån av regelverk som ska reglera vilka risker de tar, att utsätta ett kreditinstitut för ett osäkert 

lån på några hundratusen i förhållande till deras intäkter och omsättning är för oss svårt att 

förstå. Det blir därför svårt att göra någon rimlig tolkning av deras beteende. Vår tolkning av 

borgenärernas inställning till om aktiekapitalet fungerar som borgenärskydd är ganska tydlig. 

Aktiekapitalet fungerar inte som borgenärskydd på grund av att summan av kapitalet är 

förhållandevis lågt till det lånade kapitalet. Borgenärskyddet för bolagets borgenärer är 

troligtvis kontrollen av aktiebolag, i form av externa aktörer som ratingföretag och kravet på 

offentliga årsredovisningar som fungerar som säkerheter samt kontrollmekanismer för 

bolagets borgenärer. Ett tecken på detta är att borgenärerna lägger mycket mer fokus på 

skydds- och kontrollmekanismer än just aktiekapitalet. Detta tror vi beror på aktiekapitalets 

storlek och att regelverket kring aktiekapitalets upprätthållande inte efterföljs. De ser inte 

heller att aktiekapitalet fungerar som ett skyddsnät. Aktiekapitalet är otillräckligt, vilket gör 

att de ställer krav på personliga säkerheter och borgensåtaganden ifrån företagaren. Om kravet 

på minimiaktiekapitalet avskaffades så skulle det vara positivt om bolaget själv med hjälp av 

sina borgenärer kunde bestämma nivån på bundet kapital utifrån bolagets verksamhet och 

bransch. 

 

”50 000 SEK är på tok för litet för att utgöra ett borgenärsskydd, då 50 000 SEK förbrukas 

snabbt i en vanlig verksamhet”- Kreditgivare 2 

 

Vår tolkning av borgenärernas agerande mot företagare är att aktiekapitalet inte spelar någon 

större roll vid kreditgivning och som säkerhet för borgenärerna. Det finns viktigare mått för 

återbetalningsförmågan och säkerheter i bolagen, såsom kassaflöde och likviditetsnivån i 

bolaget. Därför tror vi, med borgenärernas uttalanden i ryggen, att det är det bundna kapitalet 

som kan agera som borgenärsskydd. Att det bundna kapitalet istället kan bestämmas mellan 

låntagare och långivare, då hänsyn tas till företagets verksamhet och risk. Det bundna 

kapitalet kan inte röras av bolaget, därför kan det anses som ett säkrare alternativ och kan 

anpassas efter långivarens krav på säkerhet. 

 

Ett sätt att se att 50 000 SEK förbrukas snabbt i en vanlig affärsverksamhet är att det oftast 

inte räcker med 50 000 SEK som ett startkapital när bolaget startas. Därför behövs kapitallån 

för att ens kunna starta upp verksamheten eftersom 50 000 SEK redan kan förbrukas vid de 
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första inköpen. Vi har även sett att många av undersökningsföretagen väljer att inte investera 

aktiekapitalet i verksamheten. Då finns 50 000 SEK på ett separat konto och fungerar därmed 

som säkerhet för företagarna ifall bolaget skulle befinna sig i en konkurssituation. Detta är 

något som inte kreditgivarna verkar vara medvetna om, men 50 000 SEK är en liten summa i 

förhållande till ett stort kapitallån vilket oftast behövs för att driva och starta upp exempelvis 

en restaurang. 

 

“Det är personen vi gör affärerna med och då vill vi gärna veta att det är den som driver 

bolaget framöver” - Kreditgivare 2 

 

Kreditgivarna tar ett steg till i kravet på säkerheter vid långivning, då de kräver av 

småföretagare att de skriver på en skötselborgen. Detta resulterar i att företagaren sätts som en 

ekonomisk gisslan genom att få ett personligt ansvar över verksamheten, trots att det är ett 

aktiebolag. Utifrån borgenärernas uttalanden gällande aktiebolagsformen och aktiekapitalet, 

ser vi stora tendenser till att de vill att bolag ska drivas som aktiebolag, dels för insynen, 

regelverket och kontrollen. De väljer dock sedan vid kapitalanskaffningen att ta ifrån 

bolagsmännen avsaknaden av personligt ansvar för bolagets skulder och förpliktelser som 

bolagsmännen har enligt ABL 1:3 (SRF, 2007:317).  Detta tror vi att de gör för att skulderna 

ska bli personliga för bolagsmännen, att de är personligt betalningsskyldiga för bolagets 

skulder. Vi tolkar det som att kreditgivaren i detta skede försöker efterlikna en enskild firma 

när bolagsmännen är personligt betalningsansvariga för bolagets skulder. De vill att bolagen 

ska drivas i aktiebolagsformen för insynen, regelverket och kontrollen, men inte när det gäller 

det personliga betalningsansvaret. Därför anpassar de sina krav på bolaget efter vad 

kreditgivaren själv tycker är lämpligt och den bästa säkerheten för dem.  

 

Om företagaren däremot inte har några personliga säkerheter att sätta i pant kommer det att bli 

ett hinder. Tanken bakom aktiebolagsformen är nämligen att aktiekapitalet skall agera som ett 

borgenärsskydd. När kreditgivarna däremot inte anser att den funktionen är tillräcklig, så blir 

ändå företagaren tvingad till att bli personligt ansvarig för bolaget genom att ta till privata 

säkerheter eller borgensåtagande. Mr. Y uppfattar borgenärernas krav på privata säkerheter 

som att kreditgivaren tittar på helheten både privat och i företaget, därefter fattas beslut om 

kreditgivning. De försöker både titta på företaget och den privata sidan för att se vilken 

betalningsförmåga personen ifråga kommer att ha gentemot kreditgivaren. Om inte bolaget 
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verkar vara tillräckligt benägen till återbetalning kan även kreditgivaren titta på den privata 

sidan och ge ut ett privatlån istället. 

 

Ms. X och Mr. X i undersökningsföretag 1 uppfattar inte heller att de riskerar mycket själva, 

fast de har ställts med personliga säkerheter och borgensåtaganden gentemot deras 

kreditgivare. De har sopat undan det personliga ansvaret under mattan. De är fortfarande av 

uppfattningen att de inte har något direkt personligt betalningsansvar för företaget. De ser inte 

vad de har satsat eller uppfattar inte det. Att deras privatekonomi och bolagets ekonomi är 

separerat stämmer till viss del, men om bolaget skulle hamna i en obeståndssituation 

står privatekonomin på spel. De ser inte det som ett problem att ställa personliga säkerheter 

och borgenärsåtagande. Detta tror vi beror på den entreprenöriska synen, att de har övertron 

på sin verksamhet och talanger trots att det är första gången de driver ett företag. 

 

 

6.6 Aktiekapitalets funktion som seriositetsspärr 

Det första som kreditgivaren 1 och 2 kräver är ett personligt möte där de vill att personen ska 

visa en enkel affärsplan. Kreditgivaren vill se vad personen vill och hur den tänker. De kräver 

också någon form av prognos och budget. De menar att om företagaren skriver ner sin idé och 

upprättar en budget, tvingas de tänka en gång till om idén verkligen är genomförbar. 

Kreditgivare 2 trycker väldigt mycket på det personliga mötet. Är du ny företagare och 

verksamheten är lite mindre är det viktigare vem personen är än dess idé. Det gäller att få 

förtroende för personen som sitter mitt emot, menar kreditgivaren. Att personen är seriös med 

sin affärsidé och att den verkar genomförbar. Detta är ett steg i seriositetsprövningen för att 

rensa ut de företag som inte har en seriös idé eller är naiva och tror att de har möjlighet att 

genomföra något som ej är genomförbart. Detta blir även ett sätt för kreditgivaren att få 

förtroende för låntagaren, att låntagaren har seriösa avsikter med sin affärsplan och att det är 

något som kommer hålla i längden. 

 

Enligt proposition 2009/10:61 är kravet på kapitalinsats i aktiebolag ett sätt att förhindra att 

oseriösa företagare tar sig in på företagsmarknaden. Det gjorde det svårare att utnyttja 

aktiebolagsformen i olämpliga syften. Prospektteorin hävdar att de som förlorat tidigare 
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kommer att bli mer benägna att ta risker jämtemot de som har vunnit (Kahneman och Tversky 

1979).  

 

“Sen är sagan slut”- Ms. X och Mr. X  

 

Ms. X och Mr. X är överens om att de inte har något att förlora genom att försöka driva ett 

aktiebolag, eftersom att de båda var arbetslösa innan de startade bolaget. De menar på att de 

skulle ha riskerat mer om de varit tvungna att säga upp sig ifrån deras tidigare heltidsarbeten 

för att kunna driva verksamheten. Vi tolkar det som att Ms. X och Mr. X ser det som att de 

inte skulle haft något bättre alternativ eftersom att de var arbetslösa när de startade 

aktiebolaget. Möjligheten att få ett annat heltidsjobb var därmed inte ett alternativ, utan deras 

val stod mellan att vara arbetslösa eller starta eget företag.  

 

Vi kan även vända på det och se till Kahneman och Tverskys (1979) teori. När företag 

förlorar mycket så ökar risktagandet i ett försök att vinna tillbaka det de har förlorat. Mr. X 

och Ms. X har förlorat en fast inkomst som de hade vid tidigare anställningar. De skulle 

därför vara villiga att riskera det som de har kvar för att vinna tillbaka den förlorade 

inkomsten. Därmed ser de kanske inte att riskerna är onödigt stora eftersom att de inte har 

något att förlora. Eftersom båda blev arbetslösa innan de startade bolaget, har de inget att luta 

sig tillbaka på. De måste ta risker för att de skall kunna få ut en inkomst ur företaget. Att satsa 

25 000 SEK vardera till aktiekapitalet ser de inte heller som ett riskmoment. ”Det får bära 

eller brista”, menar Ms. X och Mr. X. De verkar se aktiekapitalet som en inträdesavgift för att 

få starta aktiebolag, att det är ett nödvändigt ont som måste offras.  

 

Aktiekapitalet kan ha en inverkan vid valet av bolagsform. Det kan hindra oseriösa företagare, 

men också motverka seriösa entreprenörer att etablera sig på marknaden. Aktiekapitalet kan 

därmed verka som ett hinder för nystartandet av aktiebolag. Ett fastställt aktiekapital kan 

missgynna bolag som inte har någon större nytta av det i sin verksamhet, såsom tjänsteföretag 

som inte har någon stor tillgångs -eller skuldpost (Schön, 2004). Mr. Z driver ett 

tjänsteföretag. Han anser att enda sättet att tjäna pengar och förverkliga sina visioner är 

genom att våga ta risker. Han menar att en företagare måste vara risktagande för att lyckas 

som småföretagare. Kreditgivarna tyckte inte att hans affärsidé var genomförbar och att den 
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lät naiv. Mr. Z personlighet kan vara en anledning till varför kreditgivarna ställde sig negativa 

till hans låneansökan. Även Mr. Z ringa ålder på 23 år kan varit en orsak till den avslagna 

låneansökan. Yngre företagare gör att kreditgivaren inte får samma förtroende, vilket dels kan 

bero på att de saknar livserfarenhet och kan framstå som naiva. Mr. Z blev därför tvungen att 

investera med eget insatt kapital på 50 000 SEK. Oden (1998) anser att företagare som startar 

aktiebolag även kan vara någon form av investerare, men i sitt eget bolag och med sin egen 

idé. I Mr. Z fall kunde det ha varit en fördel om aktiekapitalet skulle ha anpassats efter hans 

egna behov. I det här fallet har han inte ens använt aktiekapitalet som ett startkapital.  

 

“Banken kräver att man som företagare själv investerar kapital i verksamheten som ett 

bevis på att det finns en tilltro till verksamheten och att affärsidén är lönsam i det långa 

loppet”- Mr. X.  

 

Aktiekapitalet skulle kunna ses som en spärr som leder till att det blir svårare att starta 

aktiebolag för företagare som framstår som oseriösa och naiva. De överskattar ibland sin 

förmåga och har en naiv inställning till hur det är att driva ett aktiebolag. Aktiekapitalet 

skapar då en barriär för de som överskattar sin förmåga. De måste ta sig över barriären genom 

att själva skjuta till med egna medel eftersom kreditgivarna inte vill bevilja dem lån till 

aktiekapitalet. Aktiekapitalet ses därför som ett pris för personlig ansvarsfrihet.  

 

Ms. X och Mr. X samt Mr. Z är alla företagare med så kallat promotionsfokus. De anses vara 

mer riskbenägna och för att kunna uppnå framgång måste de göra uppoffringar. De är av 

övertygelsen att uppoffringar är ett måste för att framgång skall uppnås. Vi ser därför att 

företagarna blir tvingade till att själva bistå med egna tillförda medel för att kunna finansiera 

aktiekapitalet och att kunna bilda aktiebolag. Ms. X menar även att ”vi ville ju detta så vad 

förlorar vi på det. Det som kan hända är att de tar allting ifrån oss och att vi sitter i en liten 

lägenhet. Men jämfört med att ha varit arbetslösa så är det ändå värt att åtminstone ha provat”.  

Därför måste de själva våga ta risker, om inte banken kan bistå med utlåning till kapital. Att 

våga ta risker anser de är ett måste vid ett startskede av företaget, men det kan stjälpa dem om 

riskerna och insatsen blir större än avkastningen. Alla företagarna i undersökningsföretagen 

visar på att de har ett högt självförtroende som företagare och det måste vara detta som krävs 

för att kunna våga driva ett mindre aktiebolag. De kanske har naiva drömmar och mål, men 



                                                                                                  

95 

 

vågar ändå sitta kvar i båten fast den håller på att sjunka. 

 

“Det finns alltid en risk, men man får ha tålamod”- Mr. Y 

 

Nästan alla företagarna i undersökningsföretagen tar gärna risker utan att veta vad utfallet blir. 

Detta kan vara ett utmärkande personlighetsdrag för de som väljer att driva små aktiebolag. 

Att bedöma företagarens egen förmåga och att den inte överskattas av dem själva är viktigt i 

bedömningen för kreditgivarna. Mr. Y i undersökningsföretag 2 anser att “det finns alltid en 

risk, men man får ha tålamod”. Det går bra ibland och bland går det sämre. Han menar att det 

kan gå lättare om ekonomin är bättre. Det är speciellt svårt när man driver småföretag och inte 

är etablerad på marknaden. De som redan är etablerade på marknaden behöver inte ta så stora 

risker. Det är framförallt i startskedet som det krävs att företagaren tar risker enligt Mr. Y. Vi 

tolkar det som att det är en nödvändighet att ta större risker i början för att kunna etablera sig 

på marknaden. Han verkar vilja vinna tillbaka de förluster som uppstått i kafébranschen, men 

har dock valt att göra detta inom byggbranschen och kan därför ha tagit för stora risker i det 

nya bolaget. Att vara för riskbenägen kan även få kreditgivare att bli oroliga och resultera i ett 

avslag på en låneansökan. Det kan även ge en bild av företagaren som oseriös, att den inte har 

något att förlora och överskattar sin förmåga som företagare. Självförtroendet kan därmed bli 

en indikator som visar hur pass seriös företagaren är med sin affärsidé. Kreditgivaren kan 

därför bli tveksam till vilka avsikter företagaren har med verksamheten. 

 

Bägge kreditgivarna i undersökningen är eniga med Bruns och Fletcher (2008) samt prop. 

1993/94:196, att det ger positiva signaler till kreditgivaren när man själv är villig att investera 

kapital i verksamheten. Men Bruns och Fletcher (2008) menar inte specifikt aktiekapitalet, 

utan både kreditgivare 1 och 2 menar på att kapitalet kan vara mycket mer än aktiekapital 

såsom ägartillskott eller inlån av annan art. Vi tänker att anledningen till varför kreditgivaren  

ser positivt på att företagaren själv är villig att investera kapital i verksamheten, är att 

aktiekapitalets funktion har urholkats på grund av att aktiebolagsformen har utnyttjats av 

oseriösa företagare som bedragit borgenärerna. Detta kan vara en anledning till varför 

kreditgivaren ser det som positivt att företagaren går in med hus och hem och riskerar att 

förlora detta som i en enskild firma. 
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Ett utmärkande personlighetsdrag hos småföretagare verkar även vara att de tar risker utan att 

veta vad utfallet kommer att bli. Kreditgivaren kan då ses som en spärr mot att oseriösa 

företagare startar aktiebolag. De sållar på så sätt ut agnarna ifrån vetet genom att inte bevilja 

kreditlån till aktiekapitalet. Aktiekapitalet som en seriositetsspärr är till viss del erkänd som 

funktion, men i det stora hela så är det kreditgivaren som står för funktionen. Att 

kreditgivaren väljer att inte ge ut kreditlån till aktiekapitalet gör samtidigt att hinder sätts upp 

för seriösa företagare och minskar nystartandet av aktiebolag i Sverige.     

 

6.7 Sammanfattning 

Aktiekapitalet fungerar inte som ett borgenärsskydd för borgenärerna. Detta på grund av att 

aktiekapitalet är så pass lågt och snabbt förbrukas i verksamheten. Därför ställer borgenärerna 

andra krav på aktiebolag, dessa krav kan vara bland annat att ställa personliga säkerheter och 

borgensåtagande. Borgenärerna ser gärna att en låntagare driver sin verksamhet som ett 

aktiebolag detta för att det finns omfattande regelverk som kräver insyn och kontroll. Men 

regelverket för aktiebolag medför också en avsaknad av det personliga ansvaret för 

verksamhetsförpliktelser, borgenärerna täpper till denna avsaknad genom att tvinga 

bolagsmännen till personliga säkerheter och förpliktelser. Bolagsmännen själva väljer i de 

flesta fallen att inte använda sig av aktiekapitalet i sin verksamhet. De ser aktiekapitalet som 

en säkerhet ifall bolaget skulle drabbas av likviditetsproblem, en säkerhet i bolaget fast för 

bolagsmännen. Företagare som inte har möjligheten att själva finansiera sin verksamhet eller 

med hjälp av släkt och vänner tvingas anpassa sig efter kreditgivarens krav som en 

självreglerad markandsmekanism. 

 

Aktiekapitalets mening har modifierats till att vara en inträdesbiljett och en ekonomisk reserv, 

därför har de gamla anledningarna till att ha kvar aktiekapitalet i viss mån urholkats. 

Borgenärerna kräver nästan uteslutande personliga säkerheter vid kreditgivning och tittar 

nästan aldrig på aktiekapitalets storlek på grund av aktiekapitalets låga nivå. Därför fungerar 

inte aktiekapitalet som säkerheter vid kreditgivning, vilket leder till att företagare som driver 

aktiebolag inte gynnas vid kreditgivningstillfället utav att ha ett aktiekapital. Påstående 1 

bevisas genom att borgenärerna kräver uteslutade privata säkerheter för kapitallån från 

aktiebolag. 
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Om kreditgivarna inte har några tidigare referenser eller relation till låntagaren försvåras 

kreditgivningen. Detta kan vara för att kreditgivaren inte har någon tidigare historik eller 

information att förlita sig på om låntagaren. Detta bevisar då att förtroendet mellan 

kreditgivaren och låntagaren har en väsentlig roll vid kreditansökan. Det blir då ändå svårare 

för vissa företagare att få kapitallån till verksamheten, eftersom förtroendet brister för 

personer med utländsk bakgrund som inte har några tidigare referenser. Vi har även sett 

utifrån våra underökningsföretag att företagare som inte har tidigare erfarenhet av att driva ett 

eget företag och att vissa branscher får svårare att få en låneansökan beviljad. Detta bevisar då 

påstående 6, dels att empirin visar på att det finns ett finansieringsgap mellan olika grupper 

och att aktiekapitalet därför försvårar kapitalanskaffningen.  

 

Entreprenören/företagaren driver aktiebolaget oftast för att uppfylla sina drömmar och 

visioner och tar nästan aldrig ut utdelning utan endast en form av lön. Vår tolkning av 

entreprenörerna/företagarna är att lönsamheten i procentandel siffror inte är väsentlig. Det 

väsentliga är istället att de själva kan överleva och en förutsättning är då att de kan driva sin 

verksamhet vidare. Därför väljer entreprenören/företagaren att inte ta in externa ägare som 

riskkapitalister i verksamheten. Då skulle verksamhetens mål bli att generera lönsamhet på det 

insatta kapitalet vilket inte är intressant. Om företaget ska utökas eller göra investeringar så 

görs det först och främst genom eget genererat kapital i verksamheten eller genom banklån. 

Därmed bevisas även påstående 8, om verksamheten ska utökas så görs detta med banklån 

eller interna medel. 

 

De tendenser vi har sett i vårt empiriska undersökningsmaterial är krav på personliga 

säkerheter och att bolaget ska drivas som aktiebolag. Att bolaget ska drivas som aktiebolag 

har vi kommit fram till beror på kontrollen, insynen och regelverken kring aktiebolagsformen. 

Därav har påstående 2 och 4 bevisats. För att säkra företagets överlevnad kommer företaget 

anpassa sig efter borgenärernas krav. Ett av kraven från borgenärerna var att bolaget skulle 

ombilda sig till aktiebolag istället för att driva en enskild firma. Detta kan betecknas som ett 

institutionellt tryck, eftersom företagarna tvingas ombilda företaget för att säkra dess existens.  

 

Det som ger legitimitet i aktiebolaget för bolagets borgenär är aktiebolagsformens regelverk 

och fördelar. Bolagets borgenärer får en insyn i bolaget och kan kontrollera bolaget genom 

krav på offentliggörande av redovisningsinformation. Därför förkastas påstående 3. Det är 
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aktiebolagsformen i sig själv som ger legitimitet, inte aktiekapitalet. Aktiekapitalet för 

företagarna och entreprenörerna ses inte bara som en summa kapital som sätts in på ett konto 

vid uppstarten av ett aktiebolag. Det ses som en inträdesbiljett till den “populära klubben” 

aktiebolag som ger legitimitet och självuppfyllande profetia. Det ger en säkerhet för 

entreprenören/företagaren om verksamheten skulle gå dåligt. Detta visas genom att 

aktiekapitalet oftast inte används i verksamheten, utan det står orört på ett avskilt konto. Då 

bevisas påstående 9, med ett tillägg att aktiekapitalet fungerar som en ”säkerhet” för 

entreprenören/företagaren.  

 

Alla småföretagarna i undersökningsföretagen visar på att de har ett högt självförtroende som 

företagare och det måste vara detta som krävs för att kunna våga driva ett mindre aktiebolag. 

Nästan alla företagarna i undersökningsföretagen tar gärna risker utan att veta vad som blir 

utfallet. Detta kan vara ett utmärkande personlighetsdrag för de som väljer att driva små 

aktiebolag. Detta bevisar då påstående 7 och det skulle kunna vara för att företagen måste ta 

större risker i början av uppstarten för att kunna etablera sig på marknaden. Detta kan då bli 

ett måste att de är risktagande för att lyckas som småföretagare. 

 

Företagarens personlighet verkar ha en stor inverkan på vilket förtroende kreditgivaren får. 

Det verkar även vara en del i seriositetsspärren. Företagare som har ett överdrivet 

självförtroende tenderar att överskatta sin förmåga och tar stora risker. Därmed kan 

självförtroendet bli en indikator som indikerar hur pass seriös företagaren är med sin 

affärsidé. Därför är det av största vikt för kreditgivaren att se att personen är seriös med sin 

affärsidé och att den verkar genomförbar, kreditgivaren är därmed restriktiv till vilka avsikter 

företagaren har med verksamheten. Aktiekapitalet skulle då kunna ses skapa en barriär för de 

som överskattar sin förmåga. De måste ta sig över den genom att själva skjuta till med egna 

medel eftersom kreditgivarna inte vill bevilja dem lån till aktiekapitalet. Detta bevisar då 

påstående 5 eftersom företagarna ser aktiekapitalet som ett nödvändigt ont som måste offras 

för att kunna starta ett aktiebolag.  
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 Påstående 1: Genom aktiekapitalsänkningen 2010 så ökade kraven på andra 

säkerheter vid långivning. 

 Påstående 2: För att säkra företagets överlevnad så kommer bolaget att anpassa sig 

efter borgenärernas krav.  

 Påstående 3: Det är aktiekapitalet som ger legitimitet till aktiebolaget.  

 Påstående 4: Företagare kommer att välja aktiebolagsformen utifrån det 

institutionella trycket som finns i samhället.  

 Påstående 5: Företagare med ett överdrivet självförtroende vågar investera i 

aktiekapitalet trots att affärsidén inte är genomtänkt och genomförbar i minsta detalj.  

 Påstående 6: Att det finns ett finansieringsgap mellan olika grupper i samhället är ett 

tecken på att aktiekapitalet inte underlättar kapitalanskaffningen.  

 Påstående 7: Småföretagare kan vara mer riskbenägna än andra företagare   

 Påstående 8: Om verksamheten ska utökas så har detta gjorts med hjälp av banklån 

eller interna medel och inte genom nyemissioner av aktiekapitalet.  

 Påstående 9: Entreprenören ser aktiekapitalet som en inträdesavgift för att kunna 

uppfylla sina mål och visioner.  
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7. Slutsats 
__________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenterar vi slutsatser som har dragits utifrån vår analys. Vi avslutar 

kapitlet med att presentera våra förslag på vidare forskning som berör vårt 

forskningsområde. 

________________________________________________________________________ 

 

Den bakomliggande tanken med aktiekapitalet är att det ska utgöra ett borgenärsskydd och för 

att underlätta vid kapitalanskaffning i svenska aktiebolag. När vi studerade våra fyra 

undersökningsföretag och fyra borgenärer ser vi att aktiekapitalets funktion som 

borgenärsskydd är nästintill obefintlig. Detta ser vi genom att kreditgivarna ändå kräver 

säkerheter i form av pant i fastigheter och personliga borgensåtaganden ifrån företagarna. 

Leverantörerna gör alltid kreditupplysningar på sina kunder för att bevilja köp på faktura. 

Kreditgivarna i studien medger att aktiekapitalet och storleken på aktiekapitalet inte har någon 

huvudsaklig betydelse som säkerhet för kreditlån. De ser inte heller att aktiekapitalet fungerar 

som ett skyddsnät som ska skydda borgenärna. Aktiekapitalet är ett otillräckligt skydd för 

borgenärerna vilket gör att de ställer uteslutande krav på personliga säkerheter och 

borgensåtaganden ifrån företagarna. Vi har sett, utifrån vår studie att aktiekapitalet inte är 

konstruerat för små aktiebolag. Ett av tecknen på detta är kunskapen kring aktiekapitalet och 

det komplexa regelverk som ligger till grund för aktiekapitalet. Småföretagarna har därför 

svårt att förstå det teoretiska värdet av aktiekapitalet.  

 

I studien har vi funnit att aktiekapitlet sällan används för att investera i verksamheten 

(exempelvis i inventarier eller maskiner), därmed förlorar det sin funktion som startkapital när 

bolaget bildas. Många är av övertygelsen att aktiekapitalet ska vara orört och att det inte kan 

investeras i verksamheten. Även här fallerar den teoretiska tanken att aktiekapitalet ska vara 

ett startkapital. Aktiekapitalets storlek har ständigt blivit ifrågasatt. Det är inte tillräckligt stort 

för vissa typer av verksamheter. Vissa branscher kräver mycket kapitalbildning såsom 

tillverkningsindustrin och tvingas att ta kapitallån för att driva verksamheten.  
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Aktiebolagsformen kan ses som ett sätt att få legitimitet och acceptans på marknaden, utan att 

det finns någon substans i kravet. Nivån på aktiekapitalet är inte väsentligt eftersom det är 

aktiebolagsformen som ger legitimitet och inte nivån på aktiekapitalet. Kreditgivarna och 

leverantörerna förespråkar aktiebolagsformen för att företagen ska få beviljad kredit, men de 

kräver ändå säkerheter i form av pantsättning av personliga tillgångar och personliga 

borgensåtaganden. Entreprenörernas syn på aktiekapitalet är att det är en startavgift för att 

uppfylla sina drömmar och att förverkliga sin idé. Aktiekapitalet ses endast som en startavgift 

för att bli “medlem” i den legitima klubben för aktiebolag.  

 

Småföretagarna i våra undersökningsföretag ser vi mer som entreprenörer än som kapitalister. 

Småföretagare har inget behov av att känna till lagar och förordningar så länge de följer de 

uppstadgade regelverken för aktiebolag. De flesta av undersökningsföretagen i studien är mer 

intresserade av att hålla verksamheten liten och att all kontroll stannar kvar inom företaget. 

Det viktigaste för dem är bara att bolaget genererar så mycket att de kan ta ut en lön varje 

månad och att bolaget går runt. Undersökningsföretaget använder aktiekapitalet i en väldigt 

liten utsträckning i förhållande till vad de får göra enligt lagstiftning. De anser att 

aktiekapitalet ska finnas som en reserv för dåliga tider, eller när stora oväntade investeringar 

måste göras.  

 

Kreditgivarna i studien trycker på vikten av det personliga mötet. De vill därmed få en bild av 

hur seriös affärsidén är och vem personen är som står bakom företaget. Självförtroendet kan 

ge en indikation som avspeglar företagarens seriositetsnivå. Om däremot det går överstyr 

(överdrivet självförtroende) så kan kreditgivaren bli spekulativ om företagarens avsikter. En 

del av seriositetsspärren verkar därför vara att kreditgivarna sållar agnarna ifrån vetet genom 

att inte bevilja kreditlån till aktiekapitalet. Utifrån vad våra undersökningsföretag erfarit så har 

kreditgivarna inte velat ge något kreditlån till själva aktiekapitalet, utan de vill att företagaren 

själv ska ta till egna medel för att finansiera aktiekapitalet. Detta för att kreditgivaren vill se 

att företagaren själv tror på sin idé. Aktiekapitalet fungerar fortfarande i viss mån som en 

seriositetsstämpel men även som ett hinder för de seriösa företagare som vill starta aktiebolag, 

bland annat för kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Det gör att aktiekapitalet inte 

spelar någon roll ur kapitalanskaffningssynpunkt, utan det är främst förtroendet för personen 

som kreditgivaren tar fasta på och inte storleken på aktiekapitalet.  
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Studiens undersökningsföretag och dess borgenärer är samstämmiga om aktiekapitalets 

funktioner. Genom tolkningar och analys av undersökningsföretags uppfattade mening av 

aktiekapitalet, har vi funnit att aktiekapitalets ämnade funktioner inte är korrelerade med 

verkligheten. Den teoretiska tanken bakom aktiekapitalet motsvarar inte den rent praktiska 

betydelsen av aktiekapitalet. Aktiekapitels funktioner är i viss mån urholkade. Vi ser att de 

återstående funktionerna snabbt kan ersättas av marknadens självreglering. Detta skulle då 

kunna bidra till att aktiebolagsformen blir tillgänglig för en större massa i samhället än i 

dagens läge. Vår studie skulle kunna ge ett underlag till en ny statlig offentlig utredning. Om 

att avskaffa aktiekapitalskravet för små aktiebolag. Alternativt följa efter Storbritannien som 

helt avskaffat kravet på aktiekapital till förmån för strängare regelverk av det personliga 

ansvaret (insolvensförfarande), den brittiska motsvarigheten till aktiebolagslagen.  

 

7.1 Fortsatt forskning  

I vår tvärsnittsstudie studerar vi fyra små aktiebolag och fyra borgenärer. Vi är därmed 

medvetna om att studien är begränsad och därför kan vi inte generalisera vårt resultat. Men 

ämnet om aktiekapitalets vara eller icke vara kommer ändå att leva vidare tills den dagen 

riksdagen beslutar att det ska avskaffas. Våra förslag till vidare forskning: 

 

 En studie som gör en större kvantitativ undersökning med ett empiriskt urval på en 

nationell nivå, för att möjliggöra generaliseringar över länsgränser och även mellan 

storleken på aktiebolagen. Undersöka alla intressenternas åsikter såsom kunder, 

skatteverket, revisorer och intresseorganisationer såsom FAR och SFR. 

 

 En studie angående hur nya företagare finansierar aktiekapitalet. 

 

 En ny statlig offentlig utredning för att ta reda på om aktiekapitalet verkligen fyller 

någon funktion för svenska aktiebolag. 

 

 En studie som jämför om det finns någon skillnad mellan stora och små aktiebolags 

behov och mening av aktiekapitalet. 

 



                                                                                                  

103 

 

8. Källhänvisningar  
 Ackert L. F., Huang R., and Ramírez G. G., (2007), Information Opacity, Credit Risk, 

and the Design of Loan Contracts for Private Firms, Financial Markets, Institutions & 

Instruments, Vol. 16, No. 5, pp. 221-242 

 Aktiebolagslagen (2005:551);(2011:1 046); (2010:89);(2007:317) 

 Alpaslan, Can M., Green, Sandy E., Mitroff, Ian I. (2009) Corporate Governance in the 

context of crises: Towards a Stakeholder Theory of Crisis management. Journal of 

Contingencies and Crisis Management, vol. 17, no. 1, pp 38-49, 

 Andersson, Jan (2000). Kapitalskyddet i aktiebolag: en lärobok. 3., [rev.] uppl. Stockholm: 

Litteraturcompagniet 

 Andersson Krister, Eriksson Håkan (2005) Lika eller inte – om män och kvinnor i 

lönestatistiken, Svenskt näringsliv  

 Bergström, C. & Samuelsson, P. (2009) Aktiebolagets grundproblem. [3. Uppl.]. Stockholm: 

Norstedts juridik 

 Binks, M R., Ennew, C T. & Reed, G V. (1992) Information Asymmetries and the Provision 

of Finance to Small Firms. Small Business Journal, Vol. 11, No. 1, 35-46 (1992). 

 Bjerkesjö, Peter, Göran Hallin Göran, Silver Jan, Spangenberg Klara (2011) Små företag 

behov av krediter och system för att tillgodose dem, 

Kontigo    http://www.tillvaxtverket.se/download/18.60024a181348e9031c88000640/Sm%C3

%A5+f%C3%B6retags+behov+av+krediter+och+behoven+att+tillgodo+se+dem.pdf 

 Bladh, Mats (1995). Ekonomisk historia: Europa och Amerika 1500-1990. Lund: 

Studentlitteratur 

 Bolagsverket (2013) 

http://www.bolagsverket.se/om/oss/etjanster/statistik/statistik-1.3538 

 Bruns, V. & Fletcher, M. (2008) Banks' risk assessment of Swedish SMEs. Venture Capital. 

april 2008;10(2):171-194 

 Brockner Joel*, E. Tory Higgins, Murray B. Low 2004, Regulatory focus theory and the 

entrepreneurial process. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902603000077 

 Bryman, A & Bell, E. (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Upplaga 1:2 Liber AB 

 Bryman, Alan, (2011) Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö,  

 Carter, R. & van Auken, H. (1990) Personal Equity Investment and Small Business Financial 

Difficulties. Entrepreneurship: Theory & Practice. 1990; 15(2):51-60. 

 Cassis Youssef (2005) Entrepreneurship in Theory and History. New York: MacMillan 

http://www.tillvaxtverket.se/download/18.60024a181348e9031c88000640/Sm%C3%A5+f%C3%B6retags+behov+av+krediter+och+behoven+att+tillgodo+se+dem.pdf
http://www.tillvaxtverket.se/download/18.60024a181348e9031c88000640/Sm%C3%A5+f%C3%B6retags+behov+av+krediter+och+behoven+att+tillgodo+se+dem.pdf
http://www.bolagsverket.se/om/oss/etjanster/statistik/statistik-1.3538
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902603000077


                                                                                                  

104 

 

 Craig Deegan, Michaela Rankin, John Tobin, (2002) "An examination of the corporate social 

and environmental disclosures of BHP from 1983-1997: A test of legitimacy theory", 

Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 15 Iss: 3, pp.312 – 343 

 Crowe, E., & Higgins, E. T. (1997). Regulatory Focus and Strategic Inclinations: Promotion 

and Prevention in Decision-Making. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 

69(2), 117-132. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749597896926758# 

 Davis, J. H., Mayer, R. S., & Schoorman, F. D. (1995). An Integrative Model of 

Organizational Trust. Academy of Management Review, Vol 20, No 3, sid. 709-734. 

 Deegan, C., & Unerman, J., (2011), Financial Accounting Theory, UK: McGraw-Hill 

Education 

 Dimaggio & Powell (1983)" The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective 

rationality in organizational fields", American sociological review, Vol. 48, No 2, s 147-160 

 Dominic D. P. Johnson & James H. Fowler (2011) The evolution of overconfidence, 

NATURE |2011, V 477 

 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, 4. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 

 Egidius, H. (2008), Psykologi lexikon. Natur & Kultur, Stockholm. 

 Enriques, Luca och Macey, Jonathan R, (2000-2001). Creditors versus capital formation: The 

case against the European capital rules, Cornell Law Review 2000-2001, 86,  p1165. 

  Fritz, Ewang, (2007) An Analysis and Critique of the EU’s Minimum Capitalisation Require-

ment, Charles Sturt University. 

 Gray, R.H., Owen, D. & Adams, C. (1996). Accounting and Accountability: Changes and 

Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting. Prentice Hall, London 

 Higgins, E.T., (1987), ”Self-discrepancy: A theory relating self and affect”, Psychological 

Rewiev, 94, s. 319-340 

http://ehis.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=fd72e5a3-032d-4a2d-aa5e-

9d14ef9f3d3f%40sessionmgr15&hid=109  

 Higgins, E. T. (1997). Beyond Pleasure and Pain. American Psychologist, 52(12), 1280-1300 

http://ehis.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=fc7d4d19-56b8-4564-942a-

9eb96a67e207%40sessionmgr11&hid=7  

 Hogg & Vaughan, (2010), Essentials of social psychology, Pearson Education Limited 

http://www.dawsonera.com.proxy.lnu.se/depp/reader/protected/external/EBookView/S978027

3731078/S338 

 Justitiedepartementet, Lagrådsremiss, 29 oktober 2009, ¤En sänkning av kapitalkravet för 

privata aktiebolag,http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/44/73/173f9de8.pdf 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749597896926758
http://ehis.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=fd72e5a3-032d-4a2d-aa5e-9d14ef9f3d3f%40sessionmgr15&hid=109
http://ehis.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=fd72e5a3-032d-4a2d-aa5e-9d14ef9f3d3f%40sessionmgr15&hid=109
http://ehis.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=fc7d4d19-56b8-4564-942a-9eb96a67e207%40sessionmgr11&hid=7
http://ehis.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=fc7d4d19-56b8-4564-942a-9eb96a67e207%40sessionmgr11&hid=7
http://www.dawsonera.com.proxy.lnu.se/depp/reader/protected/external/EBookView/S9780273731078/S338
http://www.dawsonera.com.proxy.lnu.se/depp/reader/protected/external/EBookView/S9780273731078/S338
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/134473
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/134473
http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/44/73/173f9de8.pdf


                                                                                                  

105 

 

 Justitiedepartementet, Proposition Prop. 2009/10:61   - Regeringens proposition 

2009/10:61 25 november 2009 

 Kahneman, Daniel, and Amos Tversky (1979). "Prospect theory: an analysis of decision under 

risk.” Econometrica 47.2 263-91 

 Kommittédirektiv (2007) Ett enklare aktiebolag 2007:132 

 Krugman, Paul R. & Wells, Robin. (2013). Economics. 3. ed., International ed. New York: 

Worth Publishers 

 Lagutskottets betänkande 1845:99 

 Leora, Klapper, Laeven Luc, and Rajan Raghuram. (2005) , 'Entry regulation as a barrier to 

entrepreneurship', Journal Of Financial Economics, 82, pp. 591-629‘ 

 Langtry, Bruce (1994) Stakeholders and the Moral Responsibilities of Business. Business 

ethics quarterly, vol. 4, no. 4, pp. 431 – 443 

 Larsson, P. Göransson, U. och Lagerholm, M. (2008), Sesam öppna dig- Forskarperspektiv på 

kvinnors företagande, Vinnova 2 0 0 8 : 2 0 

http://lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-

samhalle/jamstalldhet/Sesam%20oppna%20dig!%20Forskarperspektiv%20pa%20kvinnors%2

0foretagande.pdf 

 Lépineux, Francois, Stakeholder theory, society and social cohesion (2005), Corporate 

Governance, Volume 5, No. 2, pp. 99-110, 2005, s.100   

 Leland, H. & Pyle, D. (1977) Informational Asymmetries. Financial Structure and Financial 

Intermediation. Journal of Finance. May 1977;32(2):371-387. 

 Ljunggren Vincent,(2011) Behavioral finance- Bli medveten om marknadens psykologi, Unga 

aktiesparare, http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Nyheter-och-artiklar/Behavioral-

Finance---bli-medveten-om-marknadens-psykologi/ 

  Luhmann, N. (1968). Förtroende. En mekanism för reduktion av social komplexitet. 

Stuttgart: Lucius & Lucius Verlagsgesellschaft. 

 May, Tim  (2001). Samhällsvetenskaplig forskning, Studentlitteratur, Lund. 

 Maitland-Walker, J, (2008) Guide to a European company law, Upplaga 3, Sweet& Maxwell 

 Myers, S.C., 1984, “The Capital Structure Puzzle”, The Journal of Finance 39(3), s. 575-592 

 Nutek (2008,) Företagets villkor och verklighet 2008 dokumentation och svarsöversikt, 

Nutek 2008:21   

 Nygaard, Claus & Bengtsson, Lars (2002); Strategizing – en kontextuell 

organisationsteori, Studentlitteratur, Lund 

 Nytt från revisorn(2010) Sänkt aktiekapital för privata bolag, nr 3  

http://lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/Sesam%20oppna%20dig!%20Forskarperspektiv%20pa%20kvinnors%20foretagande.pdf
http://lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/Sesam%20oppna%20dig!%20Forskarperspektiv%20pa%20kvinnors%20foretagande.pdf
http://lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/Sesam%20oppna%20dig!%20Forskarperspektiv%20pa%20kvinnors%20foretagande.pdf
http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Nyheter-och-artiklar/Behavioral-Finance---bli-medveten-om-marknadens-psykologi/
http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Nyheter-och-artiklar/Behavioral-Finance---bli-medveten-om-marknadens-psykologi/


                                                                                                  

106 

 

 Odean, Terrance. (1998) "Volume, Volatility, Price, and Profit When All Traders Are Above 

Average." The Journal of Finance 53.6): 1887-934. Print. 

  Oppenheimer, Bertil,  Blomber, Gunnar Bruhn Daniel, Jonas Reiner Jonas (2007) Företag i 

kris, Jure förlag, Svenska, 2007-01-01  ISBN: 9789172232839 

 Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning, 4., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 

 Paten och registreringsstyrelse i Finland 

http://www.prh.fi/sv/kaupparekisteri/osakeyhtio/muutokset/menettaminen.html 

 Pettersson, M. (1999). Förtroende i samverkan: en studie av småföretagare i ett regionalt 

            utvecklingsprojekt. Linköping: UniTryck. 

 Proposition 1973:93. Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om konvertibla skulde-

brev m.m.; given Stockholmslott den 16 mars 1973. 

 Proposition 1993/94:196 Ändringar i aktiebolagslagen (1975:1385). 

 Rodhe, Knut & Skog, Rolf (2011). Aktiebolagsrätt. 19., [rev.] uppl. Stockholm: Norstedts 

juridik 

 Rousseau, D. M., Sitkin, S. B., Burt, R. S., & Camerer, C. (1998). Not so Different After 

All:  A Cross-discipline view of trust. Academy of Management Review, Vol 23, No 3, sid 

393-404. 

 Sangregorio I-L (2009) Varför ska kvinnor låna pengar? Om företagsfinansiering, till kvinnor, 

Tillväxtverket  

 Saunders, Mark, Lewis, Philip & Thornhill, Adrian (2009). Research methods for 

business students. 5. ed. Harlow: Financial Times Prentice Hall 

 Sandal Jan-U (2003) Jakten på entreprenøren. Stockholm: Almqvist & Wiksell 

 SCB (2012) Statistiska centralbyrån företagsregistret 

 Schumpeter Joseph (1991) The Economics and Sociology of Capitalism. New Jersey: 

Princeton University Press 

 Schumpeter Joseph (1993) Aufsätze zurTagespolitik. Tübingen: Die Deutzche Bibliothek 
 

 Schön, W. (2004) The Future of Legal Capital. European Business Organization Law Review 

(EBOR), 5 , 429-448. 

   Skatteverket Belopp och procentsatser för inkomstår 2013 

http://www.skatteverket.se/download/18.7afdf8a313d3421e9a9626/1362585335047/Belopp_p

rocent_kort_2013.pdf 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Bertil%20Oppenheimer
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Gunnar%20Blomberg
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Daniel%20Bruhn
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Jonas%20Reiner
http://www.prh.fi/sv/kaupparekisteri/osakeyhtio/muutokset/menettaminen.html
http://www.skatteverket.se/download/18.7afdf8a313d3421e9a9626/1362585335047/Belopp_procent_kort_2013.pdf
http://www.skatteverket.se/download/18.7afdf8a313d3421e9a9626/1362585335047/Belopp_procent_kort_2013.pdf


                                                                                                  

107 

 

 Skärvad, P-H. & Bruzelius, L., (2000), Integrerad Organisationslära, Lund: 

Studentlitteratur 

 Smiciklas, Martin (2006). Associationsrättens grunder: bolag, föreningar och stiftelser. 3., 

[uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 Statlig offentlig utredning (SOU), Utredningen om ett enklare aktiebolag (SOU:2008:49) 

Aktiekapital i privata aktiebolag: delbetänkande. Stockholm: Fritze. 

 Sveriges Redovisningskonsulters förbund (2008) , Remissvar: Aktiekapital i privata 

aktiebolag (SOU 2008:49); http://www.srfkonsult.se/remissvar/081208-2.htm 

 Sztompka, P. (1998). Trust, Distrust and Two Paradoxes of Democracy. European Journal of 

  Social Theory, Vol 1, No 1, sid. 19-32. 

 Thaler, R. H. & Ziemba, W. T. (1998). Anomalies: Parimutuel Betting Markets: Racetracks 

and Lotteries. The Journal of Economic Perspectives, 2, 161-174. 

 The High level group of company law experts  (2002), A modern regulatory framework of 

company law in Europe  

 Thomasson, Jan (2010). Den nya affärsredovisningen. 18., [uppdaterade] uppl. Malmö: Liber 

 

 Yin, Robert K. (2007). Fallstudier: design och genomförande. 1. uppl. Malmö: Liber 

 Zimmerman, M. & Zeitz, G. (2002) Beyond Survival: Achieving New Venture Growth by 

Bulding Legitimacy. Academy of Management Review. 27(3), 414-431. 

 

  Zott, C. & Huy, Q. (2007) How Entrepreneurs Use Symbolic Management to Acquire 

Resources. Administrative Science Quarterly. March 2007;52(1):70-105 

 
 

 

http://www.srfkonsult.se/
http://www.srfkonsult.se/remissvar/081208-2.htm


                                                                                                  

108 

 

9. Appendix  

9.1 Appendix 1: Intervjuguide förstudien  

1. Berätta lite om dig själv och ditt företag 

 

 

2. Vilken bolagsform har du valt till ditt företag och varför har du valt den framför de andra 

bolagsformerna? 

 

3. Ser du aktiekapitalet som ett hinder för att starta ett aktiebolag?  

 

4. Vilka fördelar ser du med att ha ett aktiebolag istället för en enskild firma? 

 

5. Har du någon gång behövt använda kapital från externa finansiärer?  

 

6. Varför sökte du lån privat och inte som företagare? 

 

7. Hur mycket har du i årsomsättning i din enskilda firma? 

 

8. Har ni behövt gjort någon kontrollbalansräkning i aktiebolaget?  

 

9. Vad har du för kostnader per månad i den enskilda firman? Skulle det då finnas en risk om 

du hade AB för att behöva göra en kontrollbalansräkning ganska omgående?  

 

10. Hur stort är det egna kapitalet i AB utan aktiekapitalet och har ni gjort någon förändring i 

aktiekapitalet? 

 

11. Vill du tillägga något? 
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9.2 Appendix 2 Intervjuguide undersökningsföretag  

 

Tema: (Anonym Enkät)                                          

 
                                            Instämmer inte                     Instämmer helt 

1. Jag tillåter mig själv att begå misstag och                       □    □    □    □    □ 

vet att jag kan lära mig av dem. 

 

2. Jag har svårt att be andra om tjänster.                            □    □    □    □    □ 
 

3. Jag räknar med att kunna ta ut lön varje        □    □    □    □     □ 
månad ifrån mitt företag.                               
 

4. Jag tror att min affärsidé är så bra att det          □    □    □    □    □  
blir lätt att få kapital eller krediter.               

   

5. Jag anser mig själv vara en duktig företagare.             □    □    □    □     □ 
 

6. Jag har svårt att acceptera andra människors                            □    □    □    □    □ 
råd eller kritik? 

 

7. En viktig faktor för att mäta värdet på företaget                       □    □    □    □    □ 
är hur bra jag utför mitt arbete? 

 

8. Jag har mycket svårt för att visa vilka                                           □    □    □    □    □ 
svagheter jag har. 

 

9. I grund och botten är jag tillfreds med mig själv                        □    □    □    □    □ 
som företagare. 
 

10. Jag tar gärna risker även fast jag inte vet            □    □    □    □     □ 
vad som blir utfallet.   
                                                                                 
 


