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Förord 
 

Att få ihop denna uppsats har krävt många timmars arbete, men nu när den äntligen är färdig 

och vi känner oss nöjda, var det värt varenda timme. Det har varit ett mycket intressant ämne 

att skriva uppsats inom och det blir spännande att se vad som beslutas i de olika utredning-

arna. 

 

Många personer har varit delaktiga på olika sätt och vi vill passa på att tacka alla dessa perso-

ner. Först och främst vill vi tacka vår handledare Bengt Bengtsson vid Karlstads Universitet 

som har stöttat oss och gett oss bra respons under hela processen. Vi vill också tacka Patrik 

Edman på Nordea, Göran Eriksson på Handelsbanken och Anna Rydin på Swedbank som 

ställt upp på intervjuer. Sist men inte minst vill vi tacka övriga personer som har varit be-

hjälpliga på olika sätt. 

 

Karlstad, januari 2009 

 

 

____________________              ____________________ 

Linda Bergström                           Camilla Thorp 
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Sammanfattning 

 
Små- och medelstora företag lägger mycket pengar på administration och det hindrar dem från 

att konkurrera på ett bra sätt inom den europeiska marknaden. EU och dess medlemsländer 

måste gemensamt arbeta för att minska de administrativa kostnaderna och på så sätt ge små 

och medelstora företag en chans att konkurrera samt att stimulera Europas ekonomi. Innan år 

2012 vill kommissionen att de administrativa kostnaderna har sänkts med 25 procent för små- 

och medelstora företag. I Sverige har regeringen tillsatt tre utredningar gällande en minskning 

av lägsta aktiekapital, avskaffandet av revisionsplikt för små företag samt enklare redovis-

ning. 

 

Uppsatsens syfte är att ta reda vad banker känner inför dessa förändringar, om de tror att deras 

krav på information vid kreditgivning kommer att ändras om utredningarnas förslag träder i 

kraft samt om de kommer att utföra några andra åtgärder för att öka säkerheten vid kreditgiv-

ning. Denna uppsats utgår från ett hermeneutiskt synsätt och därför har författarna valt att 

intervjua tre storbanker. 

 

Utredningen som behandlar minskning av lägsta tillåtna aktiekapital lämnade som huvudför-

slag att minska aktiekapitalets minimigräns till 50 000 kronor samt ett alternativt förslag om 

successiv inbetalning vid aktiekapital på 100 000 kronor eller kombinerat med huvudförsla-

get. I utredningen om avskaffandet av revisionsplikt för små företag föreslås det att revisions-

plikten ska slopas för små företag och i utredningen om enklare redovisning föreslås att redo-

visningen ska bli enklare för små företag. Bankerna ansåg att aktiekapitalet borde ha kvar sin 

minimigräns på 100 000 kronor samt att revisionsplikten inte skulle avskaffas. Redovisningen 

är inget som bankerna lägger någon större vikt vid, vare sig den är enklare eller inte. De me-

nade att deras engagemang antagligen måste öka genom fler kundbesök bland annat för att 

kunna trygga sin säkerhet bland de företag de beviljar kredit för. 
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Abstract 
 

Small-and medium-sized businesses invest a lot of money on administration and it prevents 

them from competing in a good way within the European market. The EU and its member 

states must work together to reduce administrative costs and thus give SME1s a chance to 

compete and to stimulate the European economy. Before 2012, the Commission wants the 

administrative costs to have been reduced by 25 percent for SMEs. In Sweden the government 

has established three investigations concerning a reduction of the minimum share capital, the 

abolition of the audit requirement on small businesses and easier accounting. 

 

The paper aims to find out what the banks feelings are before these changes, if they believe 

their demands for information on credit will be amended if the investigations proposal comes 

into force, and if they will carry out some other measures to increase security for loans. This 

essay is based on a hermeneutists approach and therefore the authors have chosen to interview 

three major banks. 

 

The study which deals with reduction of the minimum share capital allowed, left the main 

proposal to reduce the minimum share capital of 50 000 SEK, and an alternative proposal on 

the gradual payment in the share capital of 100 000 SEK, or combined with the main pro-

posal. The study on the abolition of the audit requirement on small businesses, it is proposed 

that the audit duty will be abolished for small businesses and the investigation into simpler 

accounting suggested that the accounting should be easier for small businesses. Banks felt that 

the capital should have kept its minimum of 100 000 SEK, and to audit the duty would not be 

abolished. The accounting is nothing that banks put any more emphasis on, whether it would 

be easier or not. They said that their involvement will probably have to increase by more cus-

tomer visits, inter alia in order to secure its safety among the companies they granting credit 

for. 

                                                 
1 Small and medium sized enterprises, små- och medelstora företag enligt International Accounting Standards 
Boards, IASB 
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Inledning 

1 Inledning 

 
nledningen beskriver bakgrund, problemdiskussion, syfte, problemfrågor samt vilka av-

gränsningar som gjorts i uppsatsen.  

 

 I
1.1 Bakgrund 

För att europeiska företag ska få möjlighet att konkurrera och för att stimulera Europas eko-

nomi måste EU och dess medlemsländer gemensamt minska de administrativa bördorna för 

företagen. För att lyckas med det krävs att lagändringar görs i respektive nation. Kommissio-

nen vill minska de administrativa kostnaderna för små- och medelstora företag med 25 pro-

cent innan år 2012 men Sverige har som mål att uppnå detta redan år 2010. Eftersom företa-

gens kostnader för revision och redovisning anses vara en dyr post borde de ges förenklade 

regler. Ett betydelsefullt arbete med regelförenklingar är på gång inom bolagsrätt, revision 

och redovisning. I det fjärde bolagsdirektivet2 tillåts mindre och medelstora onoterade före-

tag3 att göra undantag från att upprätta en årsredovisning som ska granskas av en revisor. De 

har även möjlighet att tillämpa förenklade redovisningsregler och slippa granskas av revisor. 

Den svenska regeringen har tillsatt tre utredningar som har till uppgift att utreda förslag till 

minskning av kravet på lägsta tillåtna aktiekapital, avskaffandet av revisionsplikten för små 

företag samt enklare redovisning. (SOU 2008:32)  

 

Alla de förenklingar och lättnader som utredningarna undersöker och ger som förslag infinner 

sig under en svår period av finansiell kris världen över. Det borde kanske ställas högre krav på 

företagen och dess redovisning istället för att göra förenklingar. Författarna har med tankar 

kring finanskrisen under uppsatsens gång men går inte in i de frågorna som uppstår på grund 

av den. 

1.2 Problemdiskussion 

Säkerhetsaspekten är viktig ur bankernas perspektiv och den borde förändras när aktiekapita-

let sänks till hälften och redovisningen blir enklare och dessutom inte granskas av en godkänd 

                                                 
2 Rådets fjärde direktiv av den 25 juli 1978 och är grundat på art. 54,3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av 
bolag. 78/660 EEG. (SOU 2008:32) 
3 balansomslutning 4 400 000 €, 41 500 000 SEK, nettoomsättning 8 800 000 €, 83 000 000 SEK, antalet an-
ställda 50 stycken.  
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eller en auktoriserad revisor. Eftersom en enskild utredning endast är en del av den samlade 

säkerheten vid kreditgivning hos bankerna undersöks alla tre utredningar. 

I nuvarande lagstiftning krävs ett aktiekapital på 100 000 kronor för privata aktiebolag. Ak-

tiekapitalets storlek har varierat under årens gång och nu är det på väg att ändras igen. I en 

pågående utredning föreslås det att sänkas till 50 000 kronor. I Skattepärmen 2008 ges ytterli-

gare ett förslag från Justitiedepartementet att 1 krona skulle vara det lägsta möjliga kravet på 

aktiekapital. Genom förslagen märks att det finns intresse från flera håll om en sänkning och 

en sänkning är inte omöjlig eftersom dagens 100 000 kronor inte är så stor säkerhet. Intressen-

terna påverkas antagligen i begränsad mängd eftersom varken 50 000 kronor eller 100 000 

kronor innebär speciellt stor säkerhet. Ska aktiekapitalet enbart vara en symbol för aktiebolag 

eller ska det vara en säkerhet? 

 

Dagens bolag har krav på förvaltningsrevision och räkenskapsrevision, vilket innebär att för-

valtningen och redovisningen i organisationen granskas av en revisor. En utredning har läm-

nat ett förslag att små företag ska slippa denna revisionsplikt för att få sänkta administrativa 

kostnader. Det skulle innebära att företagen blir mer konkurrenskraftiga med de länder som 

redan avskaffat revisionsplikten. Om förslaget går igenom är det samma villkor som gällde 

för bolagen fram till början på 1980-talet. I ett läge med komplicerade regler och minskad 

flexibilitet, är det verkligen läge att ta bort revisionsplikten? 

 

I små- och medelstora företag ställs idag höga krav på redovisningen, bland annat genom att 

upprätta ett årsbokslut. För att underlätta för de företagen föreslås nu förenklingar i deras re-

dovisning för att minska deras administrativa kostnader och därmed kunna konkurrera. Det 

har föreslagits en mängd olika justeringar i lagstiftningen för att underlätta för företagen, men 

hur påverkas bankernas kreditgivning? 

1.3 Frågeställningar, syfte och avgränsningar 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur de största bankerna i Karlstad uppfattar att deras 

kreditgivning skulle förändras om utredningars förslag träder i kraft. Författarna kommer även 

att undersöka om bankerna kommer att utföra åtgärder för att trygga säkerheten. Författarnas 

hypotes är att bankerna kommer att ställa högre krav på andra faktorer och ge sämre villkor 

för att bevilja en kredit om förslagen antas. 
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 Är aktiekapitalet, revisorns granskning av företaget samt redovisning med vid bedöm-

ningen av kreditvärdighet? 

 Vilken betydelse har förslagen i utredningarna för bankerna vid kreditgivning?  

 Kommer bankerna i Karlstad att ställa högre krav för att låna ut pengar till företagen 

om utredningarnas förslag verkställs?  

 

Konsekvenserna av utredningarnas förslag är många vilket innebär att olika intressenter be-

rörs, men i denna uppsats utgår författarna enbart från bankernas perspektiv. Författarna utgår 

från svensk lagstiftning och begränsar sig till tre av de största bankerna i Karlstad. Uppsatsen 

omfattar enbart de företag som berörs av förslagen, det vill säga små- och medelstora företag. 

Samtliga bolagsformer berörs av förslagen och samtliga kommer därför att behandlas i denna 

uppsats, förutom förslagen om sänkning av aktiekapital som endast berör aktiebolag. Det är 

endast förslagen i utredningarna som behandlas i denna uppsats, vilket innebär att förslaget 

om en sänkning av aktiekapitalet till 1 krona och övriga förslag ej berörs vidare. 
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2 Metod 

 
 etodavsnittet beskriver hur författarna gått tillväga för att besvara problemfrå-

gorna. Det beskrivs även vilket forskningsideal författarna utgått ifrån. 

 

 M
 

Inom metodiken finns många olika forskningsideal och två av dem är positivism och herme-

neutik. De skiljer sig i synen på ontologi4 och epistemologi5. Hermeneutiken står för den 

tolkande beskrivningen, medan positivismen står för den naturvetenskapliga beskrivningen. 

Författarna till denna uppsats har valt metod beroende på vilken ståndpunkt de tar i filosofis-

ka, moraliska samt politiska frågor. Utan metod skulle det vara meningslöst att redovisa den 

undersökning som gjorts. (Andersson 1979)  

 

Uppsatsen är ett hermeneutiskt projekt med en kvalitativ metod det vill säga att ord använts 

istället för siffror. Att uppsatsen är hermeneutisk innebär att författarna till uppsatsen under 

hela processen haft en tolkande metod som bygger på människors uppfattningar. Beroende på 

vilka som intervjuar och vilka som intervjuas blir svaren och tolkningarna olika. Författarna 

kunde lika gärna ha utgått från det positivistiska synsättet, men syftet är inte att skapa en ny 

allmängiltig lag, hitta kausala samband eller att generalisera inom problemområdet. En gene-

ralisering hade varit möjlig att göra eftersom bankerna utgår från samma regelverk och får 

riktlinjer från central nivå. Då hade den positivistiska ansatsen med fördel kunnat användas 

för att få svar på problemfrågorna, men kvantiteten med respondenter hade då behövt vara 

större och utförandet gått till på annat sätt, exempelvis med färdiga svarsalternativ istället för 

öppna frågor. På grund av hur syftet och problemfrågorna var ställda, passade den tolkande 

metoden, det vill säga den hermeneutiska ansatsen, bättre eftersom författarna anser att infor-

mationen är mer relevant vid öppna frågor. (Andersson 1979). 

 

Först bestämdes vilket problemområde uppsatsen skulle skrivas inom, vilket snart av-

gränsades för att uppsatsen inte skulle bli för omfattande. Varför just det ämnet valdes beror 

på att författarna är mycket intresserade av revision, redovisning och bolagsrätt. Därefter for-

mulerades ett syfte och en hypotes som följer med under hela uppsatsens gång. Validiteten, 

det vill säga giltighet och relevans, är viktig i en uppsats eftersom det som undersöks måste 
                                                 
4 Läran om det varande (NE 2008) 
5 Kunskapsteori (NE 2008) 
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Metod 

vara väsentligt och korrekt. Författarna anser att validiteten är uppfylld eftersom frågorna är 

utformade för att få svar på det som ska undersökas. Frågorna anses vara relevanta och tydliga 

så att missförstånd undviks. Reliabiliteten, det vill säga tillförlitlighet och trovärdighet, har 

också uppfyllts eftersom undersökningen har utförts på ett sätt som är trovärdigt och inga up-

penbara mätfel har ännu upptäckts. Datainsamlingen till en uppsats kan ske på olika sätt. För 

att få en uppfattning om verkligheten samlas teorin in tidigt i processen och författarna går 

sedan ut i verkligheten och samlar in empiri för att se om den överensstämmer med teorin. Ett 

annat alternativ är att först undersöka verkligheten och sedan samla teori. I denna uppsats har 

författarna först läst in sig på utredningarna för att sedan undersöka hur banker i Karlstads 

kommun ser på utredningarnas förslag. (Jacobsson 2002).  

 

Författarna beslutade sig för att göra en fallstudie med fyra personliga intervjuer med banker i 

Karlstads kommun. Bankerna som valdes ut är Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. 

De är Sveriges fyra största banker och representerar en stor del av Sveriges bankkontor, därför 

ansågs det lämpligare att intervjua dem än små lokala banker. De banker som valdes ut är en 

del av svenska bankföreningen och har en gemensamma riktlinjer. Valet att göra fyra inter-

vjuer beror på att det i Sverige finns fyra banker som är mycket större än övriga banker, och 

syftet i denna uppsats är att undersöka de största bankernas syn på utredningarnas förslag. 

Fyra intervjuer ansågs ge tillräckligt material för att kunna besvara problemfrågorna. SEB 

kunde dessvärre inte delta på en intervju på grund av sjukdom bland personalen och totalt 

gjorde författarna tre intervjuer. Efter SEB´s avhopp ansågs tre intervjuer vara tillräckligt för 

att kunna besvara problemfrågorna. Om författarna valt att utgå från den positivistiska ansat-

sen istället för det hermeneutiska, hade de behövt en mycket stor kvantitet att ställa frågor till 

och frågeenkäter hade varit ett bättre alternativ än personliga intervjuer (Jacobsson 2002). 

Författarna valde att göra djupare analyser i en mindre kvantitet eftersom det passar syfte och 

frågeställningen bättre. Det ger en bättre förståelse för respondenternas svar genom att göra 

intervjuer.   

 

En representativ person från vardera bank intervjuades. Författarna intervjuade Göran Eriks-

son6, Patrik Edman7 och Anna Rydin8. Respondenterna anses vara representativa och kunniga 

inom sitt område. De borde även vara insatta i problematiken kring utredningarnas förslag 

                                                 
6 Göran Eriksson, företagsrådgivare på Handelsbanken i Karlstad, intervju 2008-11-21. 
7 Patrik Edman, gruppchef företagsavdelning på Nordea i Karlstad, intervju 2008-11-26. 
8 Anna Rydin, småföretagsrådgivare på Swedbank i Karlstad, intervju 2008-11-21. 
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eftersom författarna via mailkorrespondens förklarat vilka utredningar och vilka problem som 

skulle diskuteras vid intervjun. De hade därför tid på sig att förbereda sig, eller att skicka 

ärendet vidare till en kunnig person inom området.  

 

Inför intervjuerna sammanställde författarna ett frågeformulär (se Bilaga 1: Frågeformulär) 

som skickades ut till bankerna i förväg så att de hade möjlighet att förbereda sig och därmed 

kunna ge bättre svar. Valet att göra personliga intervjuer istället för telefonintervjuer är för att 

kunna tolka deras kroppsspråk. Vid intervjuerna deltog båda författarna och kunde efter inter-

vjun jämföra sina anteckningar. Ett frågeformulär med följdfrågor (se Bilaga 2: Frågeformulär 

med följdfrågor) användes som mall under intervjuernas gång. Författarnas egen erfarenhet 

påverkar självklart deras tolkning av respondenternas svar, men det är såväl en styrka som en 

förutsättning för att förstå det här arbetet. Det är respondenternas värderingar som skapar fak-

ta, vilket är ett typiskt hermeneutiskt drag (Andersson 1979). Varje intervju belystes var för 

sig eftersom författarna inte är ute efter att generalisera och få fram en allmängiltighet.  

 

Frågorna bygger på förslag från pågående utredningar och därför är svaren endast responden-

ternas uppfattningar och resonemang kring frågorna. Frågorna kan ha uppfattats olika av re-

spondenterna, vilket författarna tar hänsyn till i analysavsnittet.  
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3 Referensram 

 
eferensramen beskriver innehållet i utredningarna om ”Minskning av aktiekapitalet”, 

”Avskaffandet av revisionsplikten” samt ”Enklare redovisning”. Bolagsformer i Sve-

rige och faktorer som bedöms vid kreditgivning redogörs också i detta avsnitt. 

 R
 

3.1 Kreditgivning 

Sverige har specifika banklagstiftningar vars syfte är att reglera kreditgivning av banker för 

att skydda inlåning från allmänheten. Det är inte tillåtet för banken att inneha värdepapper 

som är betydligt högre än de utestående lånen till låntagaren. Banker har två källor till kapital 

som är tillgängliga för utlåning, de kan antingen låna ut sina privata och institutionella kun-

ders inlåningar eller så kan de låna ut eget kapital. Vid kreditgivning är banken skyldig att få 

information om låntagarens ekonomiska situation innan kredit beviljas (Bruns 2004).  

 

”Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit skall det pröva risken för att 

de förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras. Institutet får bevilja 

en kredit bara om förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli fullgjorda.”  

Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 8 kap 1 § 1st  

 

För att följa denna lag och få en vägledning om huruvida framtida kassaflöden kan täcka yt-

terligare skuld begär banker att få se företagets årsredovisning. Det är bankernas ansvar att 

uppskatta risken att låntagaren inte uppfyller kreditförpliktelserna. (Bruns 2004) 

 

”Ett kreditinstituts kreditprövning skall vara organiserad så att den som fattar beslut 

i ett ärende har tillräckligt beslutsunderlag för att bedöma risken med att bevilja 

krediten.” 

Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 8 kap 2 § 

 

Kreditgivare behöver revision av företaget för att kunna göra en bedömning av företagets 

förmåga att betala avtalade räntor och amorteringar. De behöver informationen för att kunna 

avgöra till vem och för vilket pris de ska avtala och informationen anses mer tillförlitlig om 

den granskats av en revisor. Innan ett beslut om kredit beviljas ska banken pröva om företaget 
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kan fullgöra sina förpliktelser och dessutom på hur goda grunder. Små aktiebolag som ansö-

ker om lån i en bank behöver ofta lämna inteckning i bolagets egendom eller borgen från hu-

vudaktieägaren som fullgod säkerhet. Dessa faktorer kan komma att skärpas ytterligare om 

företaget saknar revisor och villkoren för lånet försämras, men om detta kommer att hända vet 

man inte säkert. Bankerna kan begära en kreditupplysning hos upplysningscentralen som visar 

bolagets betalningshistorik. En bank är inte skyldig att bevilja en kredit men kan kräva att 

bolaget upprättar årsbokslut som granskas av revisor innan en bedömning kan göras. Kostna-

den och nyttan bärs av den som vill ha lånet och frivillig revision är möjlig. Kännedom om 

kunden det vill säga dess rykte, revisorns renommé, borgen, bolaget som god kund och hur 

tidigare lån skötts är sådant som påverkar vid bedömningen. (SOU 2008:32) 

3.2 Bolagsformer i Sverige 

I Sverige finns det olika typer av bolagsformer, till exempel aktiebolag, handelsbolag och 

enskild firma. Vad som skiljer sig mellan de olika formerna kan förklaras av olika faktorer. En 

del styrs av författningsregler medan andra styrs av domstolspraxis, en del är rättssubjekt me-

dan andra inte är det. Bildning av ett bolag kan ske genom avtal eller registrering och somliga 

bolag har krav på bundet kapital. En del bolagsformer har tvingande regler om organisatio-

nens interna förhållanden, medlemmarnas ansvar för organisationens gäld samt tvingande 

regler om ställföreträdare. Vissa bolag har även krav på firma (Sandström 2007). I kapitel 

3.2.1, 3.2.2 och 3.2.3 kommer faktorerna kort att beröras.  

3.2.1 Aktiebolag  

Ett aktiebolag är ett rättssubjekt och uppkommer genom registrering. Aktiebolaget regleras 

genom författningsregler i aktiebolagslagen9. Det finns krav på bundet kapital i form av ak-

tiekapital (se 3.4.1) och krav på firma. I stora delar finns det krav om tvingande regler avse-

ende organisationens interna förhållanden och de har tvingande regler på ställföreträdare, det 

vill säga styrelsen, VD och särskild firmatecknare. Det finns däremot inga tvingande regler 

om medlemmarnas ansvar för organisationens gäld (Sandström 2007). Räkenskapsåret för 

aktiebolag slutförs med en årsredovisning som är avslutning på den löpande bokföringen (6:1 

1st p.1 Bokföringslagen10). 

                                                 
9 ABL, Aktiebolagslag (SFS 2005:551) 
10 BFL, Bokföringslagen (SFS 1999:1078) 
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3.2.2 Handelsbolag 

Ett handelsbolag är ett rättsubjekt som uppkommer genom registrering. Författningsreglerna 

finns i bolagslagen11. Ett handelsbolag behöver inte ha bundet kapital, men däremot finns det 

krav på firma.  

 

”Även en bolagsman som är utesluten från förvaltningen har rätt att granska bola-

gets räkenskaper och att få kännedom om bolagets angelägenheter. Denna kon-

trollrätt får inte utövas vid en tidpunkt eller på ett sätt som innebär särskilda olä-

genheter för bolaget”.  

Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 2 kap 5 § 

 

Förutom vad som avses i 2 kap 5 § finns det inga tvingande regler om organisationens interna 

förhållanden. Ställföreträdare avtalas mellan delägarna. Det finns tvingande regler om med-

lemmarnas ansvar för organisationens gäld (Sandström 2007). Den löpande bokföringen slut-

förs med en årsredovisning när räkenskapsåret för handelsbolag, med en eller flera juridiska 

personer som delägare, avslutas (6:1 1st p.3 BFL). 

3.2.3 Enskild firma 

En enskild firma uppkommer genom avtal och är inget rättssubjekt. Författningsreglerna finns 

i BL. Det finns inget krav på bundet kapital, firma eller organisationens interna förhållanden. 

Någon ställföreträdare finns det inte eftersom det inte är en juridisk person och varje delägare 

ansvarar för sin del av organisationens gäld (Sandström 2007). För enskild firma slutförs rä-

kenskapsåret med att avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut (6:3 BFL).  

3.3 Från kommittédirektiv till lag 

Innan en ny lag stiftas eller en befintlig lag ändras är det vissa steg som förslaget ska gå ige-

nom. Först tar regeringen fram ett kommittédirektiv som innehåller riktlinjer för det komman-

de utredningsarbetet i offentliga utredningar och kommittéer. Sedan publiceras betänkanden 

från Statens offentliga utredningar, SOU. Regeringen skickar ett förslag till propositionstext 

till Lagrådet där materialet granskas innan det skickas vidare till riksdagen.  Riksdagens ut-

skott behandlar propositionen och lämnar sin åsikt, ett så kallat utskottsbetänkande, innan nå-

got beslut tas. Utifrån utskottsbetänkandet och propositionen fattar riksdagen beslut som pub-

                                                 
11 BL, Lag om handelsbolag och enkla bolag (SFS 1980:1102) 
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liceras i serien Beslut i korthet. Sveriges lagar publiceras i Svensk författningssamling, SFS. 

(Regeringen 2008) 

3.4 Minskning av aktiekapitalet alternativt successiv inbetalning  

Den 19 september 2007 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare, advokaten Carl 

Svernlöv, som hade uppdrag att bland annat lämna förslag till om kravet på lägsta tillåtna ak-

tiekapital bör sänkas för privata aktiebolag. Utredningen lämnade i maj 2008 delbetänkandet 

Aktiekapital i privata aktiebolag. (SOU 2008:49) 

3.4.1 Aktiekapital 

Genom 1848 års aktiebolagsförordning infördes möjligheten att samverka i aktiebolag i Sve-

rige. Aktiebolagslagen som infördes år 1910 var strängare för att få bort det som ansågs vara 

missbruk av aktiebolagsformen. I 1944 års aktiebolagslag som infördes 1948 skärptes regler-

na ytterligare på grund av skandalerna efter Kreuger-kraschen i början på 1930-talet. Ett nor-

diskt projekt startade under 1960-talet för att harmonisera de nordiska aktiebolagslagarna och 

detta ledde i Sverige till 1975 års aktiebolagslag. År 2005 kom den aktiebolagslag som tilläm-

pas idag (Af Sandeberg 2007). 

 

I 1 kap 2 § ABL framgår att ”ett aktiebolag är ett privat aktiebolag eller ett publikt aktiebo-

lag”.  I 1 kap 4 § ABL framgår det att ”ett aktiebolag skall ha ett aktiekapital”. Det är kring 

aktiekapitalet som kapitalskyddsreglerna i ABL är uppbyggda. Syftet med aktiekapitalets stor-

lek är att skapa en garanti för att bolaget har en förmögenhetsmassa av viss storlek (An-

dersson 2002). I privata aktiebolag gäller att ”om aktiekapitalet är bestämt i kronor, skall det 

uppgå till minst 100 000 kr” (1 kap 5 § ABL). Aktiekapitalet kan ses som en ”buffert” som 

ska fungera som säkerhet åt fordringsägare om bolaget går med förlust på grund av dåliga 

affärer (Andersson 2002). 

3.4.2 Utredningen SOU 2008:49 

Utredningens huvudförslag innebär endast att kravet på minsta aktiekapital sänks från 

100 000 kronor till 50 000 kronor. Det kräver inga andra ändringar av ABL. Utredningen me-

nar att i praktiken har en indirekt sänkning av kapitalkravet redan skett, då penningvärdet har 

försämrats sedan år 1995 då man höjde aktiekapitalet från 50 000 kronor till 100 000 kronor. 

En sak som talar för en sänkning av aktiekapitalet är att tillgängligheten till aktiebolagsformen 

bör öka för mindre företag med lägre kapitalbehov. De kan då välja den associationsform som 
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är mest lämplig för den verksamhet de bedriver. Enligt utredningen innebär detta framför allt 

verksamheter inom tjänstesektorn och speciellt i de branscher där det inte behövs någon inve-

stering i materiella tillgångar i någon större utsträckning. (SOU 2008:49) 

 

En ökande trend inom EU är att bilda bolag i andra medlemsstater där de har ett lägre kapital-

krav för att sedan driva verksamheten genom en filial i hemlandet. Utredningen anser att det 

inte är argument nog för att ta bort eller radikalt sänka minimigränden för aktiekapitalet då 

antalet filialer i Sverige med bolagsregistrering i andra medlemsstater är lågt. Det finns dock 

andra argument för en minskning av aktiekapitalet. En nackdel med den angivna minimigrän-

sen i ABL för aktiekapitalets storlek är att det inte finns någon koppling till det enskilda bola-

gets kapitalbehov. Om man tog bort minimigränsen i ABL skulle aktieägarna få bestämma 

aktiekapitalet själva så att det stod i proportion till verksamhetens omfattning och art. Enligt 

utredningen saknar en lagstadgad minimigräns betydelse för de borgenärer som kan säkra sina 

intressen genom olika avtal, till exempel återtagandeförbehåll. Som kreditgivare kan man krä-

va personlig borgen eller annan säkerhet (se övriga säkerheter 3.1). Det finns dock sådana 

borgenärer som inte har möjlighet att reglera sina mellanhavanden genom avtal med bolaget, 

till exempel staten med skatteanspråk. Kravet på minimikapital har betydelse för de borgenä-

rer som inte kan skaffa sig relevant säkerhet till exempel på grund av okunnighet eller bristan-

de information. Dessa borgenärer kan bara förlita sig på bolagets förmögenhet. Kravet på mi-

nimikapital kan ha betydelse för denna grupp av borgenärer även om kravet är kan komma att 

vara av mindre reellt värde. Kravet på minimigräns för aktiekapitalet kan utgöra ett hinder för 

de personer som vill starta ett aktiebolag i ett oseriöst syfte men det stoppar inte missbruk av 

aktieformen. Utredningen fann inga skäl till att ta bort minimigränsen för aktiekapitalet. Ef-

tersom man inte vet vilka effekter ett sänkt aktiekapitalkrav kan leda till rekommenderar ut-

redningen att minimigränsen inte sänks till ett lägre belopp än 50 000 kronor, vilket är en nivå 

som är historiskt låg. (SOU 2008:49) 

 

I det alternativa förslaget om successiv inbetalning av aktiekapitalet vid nybildning ingår även 

en möjlighet att sänka kravet på minimikapital till 50 000 kronor. Detta förslag innebär att 

minst en fjärdedel av aktiekapitalet inbetalats för att ett nybildat aktiebolag ska registreras. 

Alltså en minsta inbetalning med 25 000 kronor görs vid nybildandet, om lägsta tillåtna aktie-

kapitalet uppgår till 100 000 kronor samt 12 500 kronor om det lägsta tillåtna aktiekapitalet 

uppgår till 50 000 kronor. Aktieägaren är personligt betalningsskyldig för de aktier som är 

obetalda fram till dess att full betalning har gjorts. Utredaren menar att om man som aktie-
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tecknare har längre tid på sig att betala in aktiekapitalet kan det leda till att tillgängligheten till 

aktiebolagsformen ökar, speciellt för några av de mindre företagen. Om aktiekapitalet samti-

digt sänks till 50 000 kronor kommer effekten att bli större. De bolag som ser aktiekapitalet 

som ett hinder för att välja aktiebolagsformen är den successiva inbetalningen en möjlighet att 

välja aktiebolagsformen. Bolagets borgenärer kan komma att ställa högre krav på säkerheter 

och information fram till att bolaget har inbetalt hela aktiekapitalet eller i vart fall uppgår till 

50 000 kronor. För de bolag som överväger successiv inbetalning av aktiekapitalet kan försla-

get innebära ett ökat informationsbehov samt ökade administrativa kostnader. Om förslaget 

går igenom bör det kunna träda i kraft redan den 1 juli 2009. (SOU 2008:49)   

3.5 Avskaffande av revisionsplikten för små företag 

Den 7 september 2006 beslutade regeringen att starta en utredning och undersöka hur reglerna 

om revision ser ut idag och föreslå ändringar i lagen för att avskaffa den nuvarande revisions-

plikten för de små företagen. Före detta justitierådet Bo Svensson valdes till särskild utredare.  

Delbetänkandet till denna utredning är det som kommer att behandlas i denna uppsats. Slutbe-

tänkandet beräknas vara färdigt i september 2008, men i skrivande stund har betänkandet inte 

publicerats på regeringens hemsida. (SOU 2008:32) 

3.5.1 Revisionsplikt 

Revision kan beskrivas som en granskning av en organisations redovisning och förvaltning. 

Syftet med revision är att bedöma tillförlitligheten i redovisningen och om ledningens förvalt-

ning skett korrekt (Nationalencyklopedin [NE] 2008). Revisorns arbetsuppgifter bestäms ge-

nom en mängd normer om redovisning som finns ibland annat årsredovisningslagen12 och 

bokföringslagen13 (Sandström 2007). Om revisorn upptäcker att fel begåtts har revisorn skyl-

dighet att anmärka eller anmäla det som är fel. Revisorns mandattid är fyra år (SOU 2008:32). 

Extern revision utförs av utomstående revisorer som i samband med årsredovisning arbetar 

fram en revisionsberättelse. I den av- eller tillstyrker revisorn ledningens ansvarsfrihet och 

fastställer redovisningen. Den externa revisionen ska utföras av godkänd eller auktoriserad 

revisor. Intern revision utförs av organisationens egna tjänstemän och är inte obligatorisk som 

den externa redovisningen (NE 2008). Revisionsplikten omfattar såväl redovisnings- som 

förvaltningsrevision (SOU 2008:32). Räkenskapsrevisionen prövar så att redovisningen 

stämmer överens med lag och god redovisningssed samt ger en rättvisande bild, medan för-
                                                 
12 ÅRL, Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) 
13 BFL, Bokföringslagen (SFS 1999:1078) 
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valtningsrevisionen granskar om företagsledningen gjort någonting till skada för företaget 

eller handlat mot de regler som gäller för organisationen (NE 2008). Samtliga aktiebolag och 

handelsbolag med en eller flera juridiska personer som delägare måste ha minst en revisor. 

Handelsbolag, enkla bolag, ideella föreningar och enskilda näringsidkare måste ha minst en 

revisor om de vart och ett av de två senaste räkenskapsåren haft ett medelantal anställda på 

mer än 50 stycken, balansomslutningen mer än 25 miljoner kronor och nettoomsättningen mer 

än 50 miljoner kronor. Reglerna kring kravet på revision finns i 9 kap ABL, 8 kap Lag om 

ekonomisk förening (SFS 1987:667), 4a kap om stiftelser samt i Revisionslagen (SOU 

2008:32).  

3.5.2 Utredningen SOU 2008:32 

Utredningen föreslår att endast fyra procent av Sveriges bolag ska ha revisionsplikt, förvalt-

ningsrevision och granskning av skatt och brott ska avskaffas samt förkortning av revisorns 

mandatperiod. I företagens bolagsordning finns det idag bestämmelser om revision, men en-

ligt förslaget ska bolagsstämman i fortsättningen kunna välja en revisor utan stöd i bolags-

ordningen. Om bestämmelserna i utredningen går igenom kommer de att träda i kraft den 1 

juli 2010 och tillämpas först det räkenskapsår som börjar närmast efter den 30 juni 2010. För-

slaget om revisorns mandattid kan komma att träda i kraft tidigare, redan den 1 juli 2009. För-

slaget berör samtliga associationsformer och koncerner, förutom börsnoterade företag och 

företag inom finans och försäkring. Utredningen poängterar att revision är något bra och vill 

uppmuntra företag till att ha en revisor, men kanske inte varje år och inte alla tjänster som 

lagstiftaren idag kräver. De poängterar också att det är viktigt att behålla hög svensk redovis-

ningsstandard. (SOU 2008:32) 

  

Förslagen som utredningen har innebär såväl positiva och negativa konsekvenser. Det positiva 

ur företagens perspektiv är att de får en stor kostnadsbesparing. Företagen får frihet att välja 

vilka redovisnings- och revisionstjänster de vill köpa vilket leder till att marknadsutbudet blir 

mer varierat och priserna på dessa tjänster kan hållas nere. I förlängningen ger det de svenska 

företagen bättre förutsättningar att möta konkurrerande företag som idag inte har revisions-

plikt och därmed lägre kostnader. Företagens kostnader beräknas minska med 5,8 miljarder 

kronor per år eftersom företag med revisionsplikt är många. De negativa effekterna av revi-

sionspliktens slopande är mer oklara. Oron är stor hos revisorerna som kan komma att förlora 

sin monopolställning och för att möta den konkurrens som kommer på en ny marknad av 

tjänster. Andra konsekvenser kan enligt Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten vara att skat-
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tefelen och den ekonomiska brottsligheten ökar. Oro finns även kring att kvaliteten på företa-

gens uppgifter kommer att bli lägre. Utredaren menar dock att dessa konsekvenser inte kom-

mer att öka dramatiskt och att förändringar i skattelagstiftningen kommer att göras för att 

motverka de negativa konsekvenserna. Företag har ett egenintresse av att ha en revisor efter-

som till exempel råd om deklaration och skatt hjälper små företag att växa. Enligt en under-

sökning som Tobias Svanström gjort visar att 60 procent av företag med omsättning till och 

med 5 miljoner kronor och 73-81 procent med en omsättning mellan 5-50 miljoner kronor 

skulle, trots slopandet av revisionsplikten, ändå välja revision. Näringsidkarna ska uppge i sin 

deklaration om årsredovisning upprättats och granskats av revisor och sedan får Skatteverket 

göra en kontroll av företagens bokföring och räkenskapsinformation så att reglerna som finns 

efterföljts. (SOU 2008:32) 

 

Utredningen har valt att följa EU:s gränsvärden i det fjärde bolagsdirektivet gällande onote-

rade företag som överskrider högst ett av följande tre gränsvärden, det vill säga de bolag som 

inte överskrider mer än två av de tre av gränsvärdena på balansdagen har enligt förslaget inte 

revisionsplikt. Gränsvärdena är från och med 5 september 2008: 

 

• balansomslutning 4 400 000 €, 41 500 000 SEK 

• nettoomsättning 8 800 000 €, 83 000 000 SEK  

• antalet anställda 50 stycken.  

 

EU ställer allt högre krav på de stora företagens redovisning, men ger små- och medelstora 

företag möjligheten att bestämma själva hur mycket de vill köpa av redovisnings- och revi-

sionstjänster på en fri marknad. Gränsvärdena tros komma att höjas av EU efter hand. Många 

länder såsom Storbritannien, Holland och Tyskland har redan infört EU:s direktiv och har 

därför inte de höga kostnaderna för revision. Sverige ligger här konkurrensmässigt efter och 

om Sverige inte följer med i utvecklingen kommer de små svenska företagen att få det svårt 

eller tvingas flytta till länder med förmånligare regler och driva en filial i Sverige. De lägsta 

tänkbara gränsvärden som utredningen ser det i svensk rätt, om minskningen med 25 procent 

ska vara genomförbar, är en balansomslutning 1,5 miljoner kronor, nettoomsättning 3 miljo-

ner kronor, antal anställda 3 stycken. (SOU 2008:32) 

 

Ägare, kapitalplacerare, kreditgivare, leverantörer, anställda och det allmänna påverkas av 

förslaget. Kapitalplacerare och kreditgivare är primära intressenter av företagens revision. 
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Ägarna märker bara en marginell skillnad eftersom de har insyn i företaget ändå bland annat 

som styrelseledamöter och vd. I Sverige råder avtalsfrihet vilket innebär att man kan välja att 

inte sluta avtal med företag som inte har någon revisor eller kompensera risken genom att höja 

priset, höja räntorna, ge kortare kredittid samt att kräva säkerhet som pant och borgen istället. 

Banken kan komma att kräva att ett årsbokslut upprättas och granskas av en revisor innan en 

kredit lämnas alternativt att villkoren blir sämre eftersom de inte kan göra en ordentlig be-

dömning. (SOU 2008:32) Mer om detta i 3.1. 

3.6 Enklare redovisning  

På grund av de statliga regelverken har företag stora administrativa kostnader vilka den 

svenska regeringen vill minska med 25 procent till år 2010. Den 14 juni 2007 beslutade re-

geringen att en särskild utredare skulle undersöka om ytterligare förenklingar i redovisnings-

lagstiftningen behövs göras för att minska de administrativa kostnaderna för företagen. (SOU 

2008:67) 

3.6.1 Redovisning 

Det finns ett informationsbehov om företags verksamheter. Detta informationsbehov avgör 

vad som ska redovisas och hur data ska presenteras. Olika intressenter är intresserade av olika 

slags information och har olika krav på informationens kvalité. Redovisning innehåller två 

delar; intern- och externredovisning. Den interna redovisningen ger information till interna 

användare som vill ha information om en enskild avdelning, en enskild produkt eller liknande 

i företagets verksamhet. Den interna redovisningen innehåller händelser inom företaget där 

ingen utomstående part är inblandad. Extern redovisning är när affärshändelser sker mellan 

företaget och omvärlden. Det är de externa intressenterna som ofta vill ha information om 

företaget som helhet och det får de från den externa redovisningen (Lönnqvist 1998). Det var 

Kreuger-kraschen i början på 1930-talet som satte fart på externredovisningskraven för före-

tag i Sverige. Den externa redovisningen behövs för att öka tilliten mellan olika parter vid 

företagsaffärer. Det är för att ta till vara långivares, kreditgivares och aktieägares intressen 

som lagstiftningen kommit till. Det som långivaren vill veta är hur stor risken är att låna ut 

pengar till ett företag och om företaget kommer att kunna betala räntor och amorteringar. 

Kreditgivarna vill veta om de kommer få betalt eller hur stor är risken att de inte får betalt. 

Det är med hänsyn till den ekonomiska information som aktieägarna får om företaget som 

ligger till grund för hur nuvarande och potentiella aktieägare förväntas värdera aktier i företa-

get. Även olika myndigheter behöver någon slags redovisning från företagets affärer till ex-
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empel skattemyndigheter som behöver en deklaration för beskattning av företaget. Gröjer 

(2002) definierar extern redovisning ”Med extern redovisning avses en sammanfattande bild 

av en organisations affärer med omgivningen”. Den interna redovisningen har den externa 

redovisningen som en finansiell utgångspunkt. Den interna redovisningen kan till exempel 

handla om att jämföra ett utfall mot en fastställd norm (Gröjer 2002). 

3.6.2 Utredningen SOU 2008:67 

Utredningen (SOU 2008:67) har som utgångspunkt att oavsett vilken juridisk form verksam-

heten bedrivs i bör samma regler gälla alla företag. En fråga som man måste ta ställning till är 

om ett företag räknas som mindre eller som medelstort. Utredaren lämnar ett förslag att det 

gränsvärdet som återfinns i 1 kapitlet 3 § ÅRL angående när ett företag ska klassificerar sig 

som större, ska höjas till det gränsvärde som framgår av artikel 11 i det fjärde bolagsdirekti-

vet.  En höjning till samma nivå föreslås även för gränsvärdet i 6 kapitlet 1 § BFL som anger 

när ett företag ska avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning. Denna höjning 

leder till att ca 97 procent av alla svenska aktiebolag kommer att definieras som mindre före-

tag och om man tar med andra bolagsformer i beaktande blir siffran antagligen ännu högre.  

 

I 5 kap 2 § 3-4 st. BFL finns den så kallade kontantmetoden som gäller andra affärshändelser 

än kontanta in- och utbetalningar. Kontantmetoden innebär att företag får dröja med bokfö-

ringen till dess att betalning sker. Den tillämpas av företag som inte är skyldiga att upprätta 

årsredovisning och vars årliga nettoomsättning normalt understiger tre miljoner kronor. Me-

toden tillämpas även av övriga företag, inklusive aktiebolag, om det endast förekommer ett 

mindre antal fakturor eller andra handlingar i verksamheten samt att fordringar och skulder 

enligt dessa inte uppgår till avsevärda belopp. Om ett litet aktiebolag inte skiljer sig nämnvärt 

i förhållande till en enskild näringsverksamhet i motsvarande storlek är det svårt att motivera 

varför man ska ställa strängare krav på aktiebolaget när det gäller den löpande bokföringen. 

Utredaren föreslår att kontantmetoden ska gälla för alla de företag som understiger gränsvär-

dena i 5 kap 2 § 3st BFL samt att 4st i samma paragraf upphävs. (SOU 2008:67) 

 

Vidare föreslår de att ett krav ska införas på att de företag som av Bolagsverket fått tillstånd 

att utelämna uppgift om nettoomsättning ska i fortsättningen lämna upplysning om detta. Ett 

annat förslag är att mindre företag ska undantas från skyldigheten att upprätta förvaltnings-

berättelse samt att mindre företag ges möjlighet att upprätta förkortad balansräkning som en-

dast innehåller de poster som föregår av bokstäver och romerska siffror, se Bilaga 3: Upp-
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ställningsform Det finns även skäl att förenkla reglerna om vanliga årsbokslut menar utreda-

ren. Utredaren ger som förslag att ta bort reglerna om vanliga årsbokslut för de företag som 

inte behöver upprätta årsredovisning och att de istället omfattas av reglerna om förenklat års-

bokslut. I samband med detta förslag betonade utredaren att det är viktigt med kompletterande 

normgivning från Bokföringsnämndens, BFN, sida. (SOU 2008:67) 

3.6.3 K-projektet 

BFN håller på med ett normgivningsprojekt för årsredovisning och årsbokslut för icke-note-

rade företag.  De vill ta fram fyra nya kategorier av samlade regelverk för företag av olika slag 

och storlek. Detta arbete benämns K-projektet och är en grundläggande förenkling jämfört 

med dagens regler som är samlade per område, till exempel en vägledning för varulager och 

en annan för intäkter. Normgivningen i K-projektet utgår ifrån reglerna i BFL om hur räken-

skapsår ska avslutas. Projektet innebär att flertalet företag kommer att ha möjlighet att välja 

ett väsentligt enklare regelverk än dagens. (Bokföringsnämnden [BFN] 2008)  

 

Det framgår av 6 kap 1 § i BFL vilka företag som ska avsluta bokföringen med en årsredovis-

ning och i 6 kap 2 § att den ska upprättas i enlighet med ÅRL. När en årsredovisning ska upp-

rättas är huvudalternativet K3-regelverket som ännu inte är fastställt. Viss anpassning till in-

ternationella förändringar kommer att ske främst till IASB:s SME-projekt.  

 

Regeringen har tillsatt två statliga utredningar efter det att BFN började sitt nya normerings-

arbete år 2004, dels Sambandet mellan redovisning och beskattning som lämnade sitt slutbe-

tänkande i juni 2008 samt Enklare redovisning som lämnar sitt slutbetänkande under 2009. 

K2 och K3 kommer att behöva anpassas efter de ändringar i skatte- respektive redovisnings-

lagstiftningarna som utredningarna så småningom leder fram till.  
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4 Empiri 

 
mpiriavsnittet redovisar vad som framkommit vid intervjuer med Handelsbanken, Nor-

dea och Swedbank. Eftersom utredningarna endast är förslag har bankerna ännu inte 

tagit ställning och det som redovisas är spekulationer och personliga åsikter. 

 E
 

4.1 Bankerna 

Handelsbanken har en balansomslutning på 1 859 miljarder kronor i koncernen. I Sverige 

finns 461 kontor samt en utlåning på 842 miljoner kronor. Respondenten Göran Eriksson är 

ett av totalt fem stycken företagsrådgivare i Karlstad. De ansvarar för företag i olika storlekar, 

allt från små företag med 50 000 kronor i omsättning till större företag med omkring 500 mil-

joner kronor i omsättning.  

 

Nordea har en balansomslutning på 4 150 miljarder kronor14 i koncernen. De har 282 kontor i 

Sverige samt en utlåning på 615 miljarder kronor15. Nordeas respondent Patrik Edman är 

gruppchef på företagsavdelningen. De kunder som Patrik ansvarar för har en omsättning upp 

till 100 miljoner kronor och upp till 50-100 stycken anställda.  

 

Swedbank har en balansomslutning på 1 600 miljarder kronor. I Sverige har de 459 kontor 

samt en utlåning på 867 miljarder kronor. Respondenten på Swedbanks företagsavdelning i 

Karlstad heter Anna Rydin och arbetar med rådgivning åt små företag. De små företagen som 

Anna har hand om har max fem anställda, max 10 miljoner kronor i omsättning, max tre mil-

joner kronor i lån och en placerarvolym på en miljon kronor. 

4.2 Kreditgivningsfaktorer 

Handelsbanken och Nordea tycker att kassaflödet är den viktigaste faktorn eftersom den är 

avgörande och visar om företaget kan betala räntor och amorteringar. Man ser på framtida 

återbetalningsförmåga, vilket även Swedbank tycket är viktigt. Vid nystart vill Handelsban-

ken och Swedbank att företaget har en affärsplan med sig där man visar att man har tänkt till 

ordentligt och gjort en rejäl utredning om branschen. ”Vissa kan bedriva företag inom allt 

andra kan inte alls” menar Göran Eriksson, Handelsbanken. Swedbank vill även se en inve-
                                                 
14 431 miljarder euro*  9,6055 ≈ 4 150 miljarder svenska kronor. Källa valutakurs: Riksbanken 2009-01-20 
15 64 miljarder euro * 9,6055 ≈ 615 miljarder svenska kronor. Källa valutakurs: Riksbanken 2009-01-20 
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steringsbudget, en resultatbudget samt en likviditetsbudget. Handelsbanken vill se prognoser, 

gärna framåtriktad kassaflöde eftersom det visar hur det ska se ut längre fram och här håller 

Nordea med. Nordea vill även ha någon form av säkerhet, till exempel företagsinteckning, 

inteckning i BR eller pant i fastighet om sådan finns och det förekommer avtal om nyckeltal 

exempelvis soliditet på 30. ”Bank får inte finansiera risk” menar Patrik Edman, Nordea. Nor-

dea finansierar enbart 70-80 procent av en investering, resten ska finansieras på annat sätt. På 

Swedbank undersöker man privatpersonens privatekonomi för att se om personen kan driva 

företaget till exempel ett år utan att ta ut någon lön. Swedbank använder inte pantbelåning. De 

menar att pant inte är någon säkerhet för banken om företaget inte kan betala tillbaka.  

4.3 Aktiekapitalet, revisionens kvalité och redovisningens kvalité  

Bankerna är överens om att aktiekapitalet är viktigast. Swedbank menar att aktiekapitalet 

måste vara intakt för att företag ska beviljas kredit, men påpekar samtidigt att dessa faktorer 

egentligen är andrahandsfaktorer. Nordea menar att vid större företag är revisionen viktigare 

än aktiekapitalet. När det gäller kvartalsrapporter anser Nordea att redovisningen är viktig så 

att man får en uppfattning om hur företaget ser ut med intäkter och kostnader. Om en revisor 

har reviderat antar man att denne har kontrollerat att till exempelvis utgående lager överens-

stämmer med siffrorna.  

4.4 Sänkning av aktiekapitalet 

Respondenterna tycker att dagens aktiekapital på 100 000 kronor är en rimlig nivå. ”Vi som 

bank vill inte ha ett lägre aktiekapital” säger Anna Rydin, Swedbank. Handelsbanken och 

Swedbank tycker att det inte ska vara under 50 000 kronor, vill företaget låna pengar räcker 

50 000 kronor inte långt. Nordea anser att med 100 000 kronor som kontantinsats kan man 

låna ganska mycket pengar och komma igång bra. Det räcker till en del inköp som behövs för 

att driva ett företag. Vid större affärer kan man som bank kräva ännu mer aktiekapital. En 

fördel som Nordea ser är att minskningen eventuellt kommer att stimulera nyföretagandet. De 

menar vidare att för dem som inte vill satsa 100 000 kronor finns det andra bolagsformer att 

välja. Även Swedbank är inne på detta och menar att med ett aktiekapital på 100 000 kronor 

sållar man bort de mest oseriösa företagen. På Handelsbanken kommer man att kräva samma 

sak som idag. ”Vi kommer att fortsätta som vanligt och endast belåna 70-80 procent av kre-

diten” menar Patrik Edman, Nordea. 
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Handelsbanken anser att balansräkningen är starkare med ett starkt aktiekapital. En sänkning 

av aktiekapitalet skulle ge små marginaler, eftersom det till exempel lättare understiger hälf-

ten och en kontrollbalansräkning måste upprättas för att inte tvångslikvidera. Som policy sät-

ter Handelsbanken en soliditetgräns på 25, helst 30 men inte under 20, vilket även Nordea 

diskuterade tidigare. Ingen av bankerna kommer att ställa något extra krav vid ett aktiekapital 

på 50 000 kronor. Nordea menar att de redan idag kräver mycket information om företagens 

verksamheter. 

 

Angående om de kommer att ställa högre krav på andra faktorer såsom pant, borgen och vill-

kor på priser och räntor så är det, enligt Handelsbanken, alltid volymen på krediten styr. Nor-

dea och Swedbank menar även de att borgen kan komma att användas i större utsträckning. 

Nordea är även inne på pant i fastighet som en säkerhet. Bankerna säger att ju starkare bolaget 

är och ju mer säkerhet ett företag ställer, desto bättre villkor får de avseende priser och räntor. 

Patrik Edman på Nordea menar att ”risk kostar pengar”.   

4.5 Avskaffandet av revisionsplikten 

Bankerna ser revisionen som en garantistämpel, det är kvalité när de får revisionen. Nordea 

menar att alla aktiebolag det finns aktiebolag som inte har några krediter och det är de som 

kommer att tjäna på avskaffandet av revisionsplikten. Handelsbanken kan se att eventuellt en 

försämring kommer ske om revisionsplikten slopas, men vad som kommer hända vet de inte. 

Revisionsberättelse och förvaltningsberättelse är viktiga, enligt Swedbank, det är där man får 

en inblick i hur företaget sköts. Nordea kommer att i vissa fall kräva revision på företagens 

bekostnad men även på bankens räkning, eftersom båda är intresserade av att göra affärer. 

”Det blir ungefär som när vi värderar fastigheter på vår bekostnad” säger Patrik Edman, Nor-

dea. Nordea anser att det är skillnad på om en revisor har reviderat ett företag eller inte. Över 

lag får ett reviderat bolag bättre villkor. Handelsbanken och Nordea tror att många kommer att 

fortsätta revidera. Vid osäkerheter kommer Handelsbanken att kräva intyg. De kommer inte 

att kräva annan åtgärd såsom till exempel pant, borgen i större utsträckning än idag. ”Vi kan 

komma att kräva en revision av företaget, det är inte omöjligt” säger Göran Eriksson, Han-

delsbanken. Nordea tror att det blir svårt för företag att få en bank att finansiera ett lån om 

man inte har ett reviderat bokslut. ”Jag skulle råda företaget att gå till en revisor” säger Patrik 

Edman, Nordea. Bankerna är emot förslaget, deras allmänna åsikt är att det är lättare för väl-

skötta företag att få lån. ”Banken vill inte att revisionsplikten ska avskaffas” menar Anna Ry-

din, Swedbank.  
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4.6 Enklare redovisning 

Vid små företag är det mycket standardiserat och noter är intressanta för kassaflödet menar 

Nordea. Man jämför alltid mot årets bokslut att det finns täckning för krediten, hur krediten 

mår. Bankernas åsikt är att man får ta sig lite mer tid att prata med kunden om eventuella frå-

gor till exempel om ett nyckeltal skiljer sig mycket från föregående års, om utredningen om 

enklare redovisning genomförs. Det kommer att bli fler kundbesök, fler besök hos revisions-

byråer/ekonomiavdelningar och det kommer att ställas större krav på att analysera vid kredit-

givning. Swedbank menar att förenklingar kan ske så länge det ger en rättvisande bild. 

4.7 Åtgärder 

Handelsbanken kommer att göra mer analyser om alla tre förslagen går igenom vilket kommer 

att kräva mer resurser av banken. På Nordea kommer man att kräva samma information om 

nu. De kan dock begära 100 000 kronor i aktiekapital som säkerhet även om kravet på minsta 

aktiekapital är 50 000 kronor. Bankerna kan komma att begära frivillig revision om revisions-

plikten avskaffas. Swedbank menar att det är juristerna som kommer att arbeta med åtgärder 

om alla tre förslagen inträffar. ”Vi på golvet har inte hört någonting än” säger Anna Rydin, 

Swedbank.   

4.8 Övriga tankar  

Bankerna menar att dessa förslag kommer i helt fel tid med finanskris och lågkonjunktur.  

I detta läge anser Handelsbanken att det är ännu viktigare med revision. De ser konkurser dag-

ligen och om företagen haft en bra revisor kanske det kunde ha undvikits. Handelsbanken har, 

tillsammans med revisionsbyråer, börjat diskutera framtiden. På Nordea menar man att de fyra 

största bankerna, det vill säga Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank, kommer att enas 

tillsammans med Bankföreningen hur de skall gå tillväga vid kreditgivning om förslagen går 

igenom. Ingen av bankerna har ännu inte hört något från central nivå. 

 26



Analys 

5 Analys 

 
 analysen diskuterar författarna vad som framkommit vid intervjuerna och jämför det 

med referensramen.  

 

 I
 
Bankerna är överens om mycket avseende de frågeställningarna som de fick besvara vid inter-

vjuerna. Respondenterna hade olika ansvarsområden på sin arbetsplats, men förde ett liknande 

resonemang kring frågeställningarna. Trots att författarna enbart intervjuat en person per 

bank, får vi ändå se det som att de representerar respektive banks policy. Författarna har för-

sökt att se ett mönster om bankerna är konservativa eller nytänkande. Något tydligt mönster 

syntes inte, men bankerna strävade åt samma håll och ville gärna att det skulle fortsätta som 

det var idag och därmed anser författarna dem lite konservativa. Det verkade dock som att de 

skulle finna en ny bra lösning om förslagen i utredningarna träder i kraft. Författarna hade 

delvis förväntat sig de svaren, men hade hoppats på mer nytänkande. Bankerna vill gärna ha 

ett högre aktiekapital och företagsgranskning av revisorer eftersom med ett högre aktiekapital 

kan de låna mer pengar och det känns tryggt när revisorn satt sin garantistämpel. Bankerna 

ska inte behöva granska själva, det har de varken nog kunskap eller tid för. Angående redo-

visningen hade ingen av bankerna särskilda åsikter om och redovisningen får gärna vara enk-

lare om det underlättar för företagen, så länge den ger en rättvisande bild.    

 

Under intervjuerna upplevde författarna att bankerna på lokal nivå inte var särskilt insatta i 

problematiken. Författarna kunde emellanåt skymta en viss okunskap och ointresse. Lagstift-

ningen är under ständig förändring och för ett tag sedan var det ointressant för bankerna att ta 

ut pant. I och med ny lag har bankerna företräde vid oprioriterade fordringar igen, vilket inte 

var självklart för alla respondenter. En del frågor hade missförståtts, men när författarna fick 

förklara hur de menade lämnade respondenten ett bra svar. Diskussionerna och besluten vid 

en eventuell förändring sker på högre nivå som sedan skickar vidare riktlinjer som personalen 

på lokala kontor ska rätta sig efter. Om författarna vänt sig till bankernas centrala nivå hade 

svaren troligtvis varit annorlunda, eftersom förberedelser och åtgärder borde vara i full gång 

där. Beslut ska snart tas och träda i kraft och sänka de administrativa kostnaderna redan innan 

2010, en del redan juli 2009. Författarna trodde att bankerna, även på lokal nivå, skulle vara 

mer förberedda och fått information. Ingen vet egentligen vad som kommer att hända. 
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Författarnas uppfattning är att bankerna inte riktigt förstår vilken börda de administrativa 

kostnaderna för företagen egentligen är. Två av bankerna påstod att kostnaden inte behöver bli 

så farligt hög, bara de har ordning på den löpande bokföringen. Här tror författarna att banker-

na har en felaktig bild. Utredningarna har kommit till därför att kostnaderna idag är höga och 

man vill därför hjälpa företagen.  

 

Kassaflödet hade störst betydelse av alla faktorer för två av bankerna, men av de faktorer som 

behandlas i denna uppsats var aktiekapitalet viktigast för alla banker. Syftet med denna upp-

sats är inte att generalisera och det är inte heller möjligt på grund av den metod författarna 

valt. Däremot är bankerna liknande och författarna har sett att de tänkt lika. De kommer tro-

ligtvis tillsammans med Bankföreningen ta ett beslut om vilka åtgärder som ska vidtas. Om 

det ska krävas någon form av revision eller intyg i alla fall, om bankerna kan kräva ett högre 

aktiekapital i vissa fall och hur enkel redovisning bankerna kan acceptera. Det kommer att 

krävas mer engagemang från bankernas sida, men inte mycket mer än idag eftersom de redan 

ställer höga krav på information. Det verkar som om tiden får avgöra vad som händer. En 

högre risk kostar naturligtvis pengar och volymen är den avgörande faktorn. 

 

En positiv effekt av att sänka aktiekapitalet som utredaren ser det är att effektivisera nyföreta-

gandet. Författarnas tolkning är att bankerna inte vill att det ska vara för lätt att starta ett aktie-

bolag. Det finns andra bolagsformer att välja för dem som inte har 100 000 kronor till insat-

sen. Det sållar bort en del av de mest oseriösa genom att ha ett högre aktiekapital menar ban-

kerna. Här tror författarna att samhället aldrig blir av med de värsta skojarna eftersom alla kan 

etablera ett företag, bra eller dåligt. De som är ute efter att skoja drar sig inte oavsett hur stort 

aktiekapitalet är. De som inte klarar att driva på grund av andra orsaker faller bort så små-

ningom i alla fall. 
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6 Slutsatser 

 
 detta avsnitt ger författarna svar på de problemfrågor som ställdes i inledningen. Hypo-

tesen antas eller förkastas. 

 

 I
 

Författarnas slutsatser är att de tre största bankerna i Karlstad inte har färdiga åtgärder om 

förslagen i utredningarna om minskat aktiekapital, avskaffande av revisionsplikt för små före-

tag samt enklare redovisning träder i kraft. Storleken på aktiekapitalet är med vid kreditbe-

dömningen, revisorns granskning anses som en garantistämpel och är därför en del av kredit-

bedömningen. Redovisningen däremot är den faktor som har lägst rang av de tre faktorerna. 

Samtliga av dessa faktorer är andrahandsfaktorer för bankerna eftersom andra faktorer påver-

kar bedömningen vid kreditgivning mer.  Förutom dessa andrahandsfaktorer kommer banker-

na även i fortsättningen att kräva en affärsplan, prognoser med mera. 

 

Bankerna hade över lag en negativ syn på förslagen. Bankerna har redan idag hög säkerhet för 

att låna ut pengar och därför kommer det inte att förändras så mycket. Det kan däremot kom-

ma att ske på ett annat sätt om förslagen träder i kraft. Det är alltid volymen på krediten som 

avgör. Lagstiftaren kommer genom lagförslagen att förenkla för företagen, men det är fortfa-

rande kreditgivarna som avgör om det fungerar så i verkligheten, i alla fall om företagen vill 

få ett lån beviljat. 

 

Författarnas hypotes om högre krav på andra faktorer och sämre villkor vid kreditgivning om 

utredningarnas förslag träder i kraft antas eftersom bankerna måste trygga säkerheten och 

kommer troligtvis att göra på detta sätt. Hypotesen är dock vag eftersom bankerna inte var 

säkra på hur framtiden ser ut och enbart tre banker intervjuades.  
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7 Avslutande diskussion 
Under uppsatsens gång har många funderingar kommit fram och här får vi som författare 

chansen att reflektera kring dem. Bland annat anser vi att bankerna inte riktigt har överblickat 

samtliga av de samhälleliga konsekvenserna av förslagen, utan varit något egocentriska och 

bara sett utifrån sitt perspektiv. I detta fall var vi intresserade av bankernas synvinkel, men i 

verkligheten är det annorlunda och det är inte bra att bankerna fokuserar för mycket på sig 

själva. Det visar att bankerna har en något låg empati eftersom de tänker på vad som är bäst 

för dem, men ur ett helhetsperspektiv är det inte alltid bankernas bästa som innebär det bästa 

för deras kunder, i detta fall de svenska företagen. Förslagen är till för företagen och samhället 

i stort och vi hoppas att bankerna tar hänsyn till detta när de beslutar om de åtgärder som 

krävs om utredningarna träder i kraft. Som vi tidigare påpekat ska det bli spännande att se vad 

regeringen tar för något beslut i dessa utredningar och hur bankerna angriper det. 
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Bilaga 1: Frågeformulär 
Intervjuer med storbanker i Karlstads kommun 

Om banken 

• Namn, storlek, kunder, tjänstemannens namn 

 

Vilka av följande tre faktorer ser ni som viktiga vid kreditbedömning: 

1. Aktiekapitalet 

2. Revisionens kvalité 

3. Redovisningens kvalité 

Rangordna. 

 

Diskutera sedan 

1. Minskning av aktiekapitalet 

2. Avskaffandet av revisionsplikten 

3. Enklare redovisning 

 

Vilka åtgärder skulle ni föreslå i en lånesituation om en, två eller alla tre förslagen blir 

genomförda? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

Bilaga 2: Frågeformulär med följdfrågor 

Frågeformulär 
Om banken 

• Namn, storlek, kunder, tjänstemannens namn 

Allmänt om långivning 

• Vad har ni för krav på information av en eventuell låntagare? 

• Påverkar den ansökandes personlighet långivningen? Har kundens rykte betydelse? 

• Vilka faktorer är med vid kreditbedömningen? Rangordna. 

Minskning av aktiekapital 

• Hur tycker ni att aktiekapitalets storlek är idag? Högt/lågt? 

• Kommer kraven på information om företagets verksamhet att ändras vid en eventuell 

minskning? Kommer ni att ställa högre krav på andra faktorer t.ex. borgen, pant, sämre 

villkor avseende räntor och priser? 

• Vilka för- och nackdelar ser ni med förslaget? 

Avskaffande av revisionsplikt 

• Hur ser ni på förslaget om att avskaffa revisionen för små företag? För/emot? 

• Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med förslaget?  

• För att bevilja ett lån, kommer ni att kräva att en revision görs på företagets bekostnad 

för att ens fundera på att låna ut pengar? 

•  Kommer ni att kräva mer av andra faktorer, t.ex. borgen, pant, sämre villkor avseende 

räntor och priser?  

• Skillnad aktiebolag, handelsbolag och enskild firma? 

Enklare redovisning 

• Vad ställer ni för krav på företags redovisning i dagsläget när ni beviljar lån?   

• Vad tycker ni om att mindre företag ska få enklare redovisning? För/emot? 

• Vilka för- och nackdelar ser ni med förslaget? 

• Skillnad aktiebolag, handelsbolag och enskild firma? 

Samlad bild av dessa tre förslag 

• När företagen minskar sina administrativa kostnader tror ni att de sparar pengarna eller 

använder dem till något annat? 

• Vilka åtgärder skulle ni införa om samtliga tre förslag skulle verkställas? 

 



 

Bilaga 3: Uppställningsform 
Uppställningsform för aktiebolag vid tillämpning av bestämmelsen på balansräkningen i ÅRL 

med de ändringar som utredningen föreslagit. 

 

TILLGÅNGAR 

A. Tecknat men ej inbetalt kapital 

B. Anläggningstillgångar 

I. Immateriella anläggningstillgångar 

II. Materiella anläggningstillgångar 

 Finansiella anläggningstillgångar 

C. Omsättningstillgångar 

I. Varulager 

II. Fordringar 

III. Kortfristiga placeringar 

IV. Kassa och bank 

 

SKULDER OCH EGET KAPITAL 

A. Eget kapital 

Bundet eget kapital 
I. Aktiekapital 

II. Uppskrivningsfond 

III. Reservfond 

Fritt eget kapital 

IV. Överkursfond 

V. Fond för verkligt värde 

VI. Övrigt 

VII. Balanserad vinst eller förlust 

VIII. Årets resultat 

B. Obeskattade reserver 

C. Avsättningar 

D. Skulder 
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