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Sammanfattning 

Både vinstandelslån och kapitalandelslån är två välkända finansiella instrument vars för-

flutna är händelserik. Dessa instrument användes för första gången under Ivar Kreugers 

tid 1928, vars benämning under den tiden var participating debentures. Dessa låneinstru-

ment blev en succé under en kort tid, tills Kreugerkraschen inträffade 1932, då hela bör-

sen kraschade och alla som hade investerat i de så kallade participating debentures led stora 

förluster. Sedan dess har rättsläget kring vinstandelslån och kapitalandelslån varit osä-

kert. Lagstiftaren valde i samband med 1975 års aktiebolagslag att förbjuda kapitalandel-

slånet, men det blev tillåtet igen 2005 då grunderna för förbudet bland annat, inte var 

tillräckliga.  

Vad gäller skillnader och likheter mellan vinstandelslån och kapitalandelslån kan det 

konstateras att både skillnaderna och likheterna är flera, vilka kommer att belysas och 

kartläggas i uppsatsen. Vidare kommer en redogörelse av för- och nackdelar mellan vin-

standelslånet och kapitalandelslånet att behandlas, vilket är en viktig del i arbetet, då lä-

saren erhåller en bredare kunskap om hur de båda skiljer sig åt.  
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Abstract 

Both the participating loan (vinstandelslån) and the share equity loan (kapitalandelslån) 

are two well-known financial instruments whose past is eventful. These financial in-

struments were used for the first time during Kreuger's time in 1928, whose specific de-

scription during that time was participating debentures. These loan instruments were a 

success for a short time until the famous Kreuger crash occurred in 1932, the resulting 

stock market crash caused all those who had invested in so-called participating deben-

tures to procure large losses. Since then, the legal positions regarding participating loan 

and equity loans have been uncertain. The legislature chose (in connection with the 1975 

Companies Act) to prohibit the share equity loan; but in 2005, the restriction was lifted 

as the grounds for the prohibition were not sufficient.  

With regards to the similarities and differences between participating loan and share eq-

uity loan it can be concluded that both the differences and the similarities are many, 

which will be identified and presented in this thesis. Moreover, an explanation of the 

pros and cons between the participating loan and share equity loan will be given, as well 

as how to treat them, as the reader will receive a broader understanding of how the two 

differ. 
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1Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vinstandelslån och kapitalandelslån är två välkända finansiella instrument, som haft olika 

benämningar genom åren och en anmärkningsvärd historia bakom sig. 1928 var första-

gången som, den vid dåtid, nya låneformen, participating debentures (numera kallad vinst-

andelslån och kapitalandelslån), presenterades på marknaden. Denna låneplattform presen-

terades av Ivar Kreuger, ”Tändsticksmannen”, som förfogade över större delen av Sveriges 

industri, och hade även bolag i utlandet, bland annat i USA. Låneformen som Kreuger pre-

senterade, gavs ut i form av värdepapper, vars risk var hög. Succén var kolossal vid infö-

randet på finansmarknaden, vilket bidrog till att kursen steg med över 850 % på ett år och 

fyra månader.1 Några år senare dog Ivar Kreuger, och även dennes imperium, vilket fram-

kallade den omtalade Kreugerkraschen.2 

Efter Kreugerkraschen blev det inte lika vanligt att uppta lån, och man införde mer strikta 

regler i 1944 års aktiebolagslag. I 1975 års aktiebolagslag reglerade man att kapitalandelslån 

inte längre ska vara tillåtet, utan endast ett upptagande av vinstandelslån skulle tillåtas. An-

ledningen till varför förbudet kom ca 40 år efter Kreugerkraschen är ännu oklar. I 2005 års 

aktiebolagslag infördes återigen möjligheten till att utföra ett kapitalandelslån tillbaka i la-

gen.3 

Skillnaderna och likheterna mellan de båda begreppen, är något vaga, och har än idag inte 

tagits upp i en djupare analys. Förarbetena har identifierat begreppen som olika och även 

givit en definition av de båda begreppen. Att skillnader och likheter existerar mellan de 

båda begreppen råder det inget tvivel om, vilket kommer att behandlas i uppsatsen.  

En anledningen till varför ett upptagande av lån sker, i form av vinstandelslån eller kapital-

andelslån, är för att skaffa nytt kapital i företaget. Bolaget förses med extra kapital igenom 

långivarna, som för övrigt inte har något inflytande i företaget. Dock har de rätt till avkast-

ning på kapitalet, i form av ränta. Vidare har långivarna även förmånsrätt framför aktieä-

garna, om företaget skulle gå i likvidation eller konkurs.  

                                                 
1 Arlebäck, Sven Olof, Kreuger kraschen – Storbankernas verk?, Wallgårds förlag, Skanör, 2000, s. 138. 

2 Ibid., Se 3.1.3.  

3 SOU 2012:64, s. 223.  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att tillföra en juridiskt jämförande studie kring skillnader och 

likheter mellan vinstandelslån och kapitalandelslån. Därför medföljer en vikt av att klargöra 

för hur gällande rätt har sett ut tidigare år, och klargöra för definitionen av vinstandelslån 

och kapitalandelslån.  

1.3 Metod 

För att besvara syftet på uppsatsen har författaren valt att använda sig av den rättsdogma-

tiska metoden, där en genomgående av gällande rätt görs utifrån existerande rättskällor. 

Denna metod är den vanligaste metoden och den metod som tas för givet, tillsammans 

med ”sedvanlig”, ”traditionell” juridisk metod, när det handlar om rättsvetenskaplig forsk-

ning. Metoden går ut på att bestämma gällande rätt med hjälp av rättskälleläran,4och kan 

innehålla allt eller inget. Asp Petter menar att ”Envar tänker efter sin förmåga och i enlighet med 

sitt kynne”.5Det innebär att tillvägagångssättet för att besvara en fråga/syfte kan göras på 

vilket sätt som författaren själv väljer, under förutsättning att denne bestämmer gällande 

rätt i en viss fråga.6Vid tillämpning av den rättsdogmatiska metoden ska författaren utreda 

frågan om gällande rätt på ett visst område. Material som kommer att användas för denna 

metod kommer att ske av lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. 

Doktrinen har varit begränsad, och därför har författaren använt sig av det som varit till-

gängligt, mer om detta kommer att tas upp i metod under 6 kapitlet. Det som varit av mest 

användning under uppsatsens gång är förarbeten. 

                                                 
4Peczenik, Alexander (1995), Juridikens teori och metod. Norstedts, s. 316.  

5
Asp, Petter (2002) EU & straffrätten. Studier rörande den europeiska integrationens betydelse för den svenska straffrätten, 

Iustus Förlag, Uppsala, s. 25.  

6
Ulrika Andersson, Hans (ord) eller hennes? En könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp, 

Andra tryckningen Januari 2006,Lund 2006, s. 39. 
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1.4 Avgränsning 

Uppsatsen kommer att skrivas utifrån ett rättsutvecklande perspektiv. Då dessa låneinstru-

ment är att betrakta som ett införskaffande av kapital, kan det nämnas att det finns andra 

tillvägagångssätt vad gäller att skaffa nytt kapital, bland annat genom en emission. Uppsat-

sen kommer att avgränsas till att inte skriva om andra upptagsformen, såsom emission eller 

liknande, utan endast vad som gäller för vinstandelslån och kapitalandelslån.  

Vidare skall det nämnas att olika begrepp kommer att nämnas genom uppsatsens gång, 

men att endast vinstandelslånet och kapitalandelslånet, kommer att vara av huvudsakligast 

betydelse i slutändan. Frågor rörande redovisnings- och skattemässiga situationer kommer 

inte att behandlas djupt, utan endast i mindre utsträckning. Anledningen till varför skatter-

ättens påverkan på vinstandelslån och kapitalandelslån tas upp i uppsatsen, är för att kunna 

ge en bredare kunskap för läsaren.  

Författaren kommer även att inrikta sig på dels skillnader och likheter, dels för- och nack-

delar vid upptagandet av vinstandelslån och kapitalandelslån, inom aktiebolag. Dock ska 

det konstateras att det inte finns någon regel som hindrar handelsbolag eller kommanditbo-

lag från att uppta dessa låneformer. Uppsatsen begränsas därför till att endast behandla frå-

gan ur ett aktiebolagsrättsligt perspektiv.  

Slutligen kommer uppsatsen endast att behandla svenska förhållanden. Det skulle dock 

kunna vara av stor betydelse att behandla internationella perspektiv, och jämföra dess regler 

med de som görs i Sverige, men på grund av tidsbegränsning har författaren valt att avstå 

från det.  

1.5 Disposition 

2. Terminologi och begrepp 

En beskrivning kommer att ske för de olika begreppen som används för att ge läsaren en 

klarare bild av det som ska redogöras för.  

3. Rättsutveckling 

En beskrivning av hur rättsläget sett ut sedan Kreugers tid (1920 talet), fram till 1944 års 

aktiebolagslag. I kapitlet kommer det att redogöras för vilka låneformer som användes då-

tid och hur Ivar Kreuger påverkat lagstiftaren till att i princip ändra lagen.  
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4. Aktiebolagslagen 1975 

Redogörelse för aktiebolagslagen 1975 fram till 2006 års aktiebolagslag. Kapitlet kommer 

att behandla varför kapitalandelslånet blev förbjudet efter ca 40 års velande. Vidare kom-

mer en tydligare och mer omfattande definition av vinstandelslånet att presenteras, i jämfö-

relse med kapitel 2.  

5. Aktiebolagslagen 2005 

Kapitlet kommer att redogöra för varför kapitalandelslånet, efter 1975 års aktiebolagslag, 

blev tillåtet igen i 2005 års aktiebolagslag. Vidare kommer det att reflekteras kring begrep-

pet samt kring dess användande. 

6. Rättsdogmatisk översikt av vinst- och kapitalandelslån 

Avsikten med kapitlet är att tillföra en översikt för läsaren genom en sammanställning av 

det tidigare nämnda; kapitlet kommer bli ett fundament till det valda ämnet. Vidare kom-

mer det att redogöras för vilken metodologiska ram som författaren använt sig av, och hur 

denne använt sig av de existerande rättskällorna.  

7. Analys 

Kapitlet kommer att baseras på den undersökning som gjorts i tidigare kapitel. En jämfö-

rande studie kommer att göras av de båda finansiella begreppen, samt deras för- och nack-

delar. Sedan kommer en diskussion och konklusion att skrivas. 

8. Slutsats  

Reflektioner och sammanställning över det tidigare nämna i analysen.  
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2 Terminologi och Begreppsbildning 

2.1 Terminologi 

Det kommer att användas en hel del begrepp i uppsatsen som inte har någon klar definit-

ion, och som inte är allmänt igenkännliga för allmänheten då de normalt inte används. Be-

greppen som används är både engelska och svenska, och författaren har valt att inte över-

sätta de engelska begreppen till svenska, eftersom den svenska översättningen skulle bli 

otydlig och oprecis, då ingen klar översättning förekommer. Därför kommer författaren att 

definiera de viktigaste begreppen som används i uppsatsen.7 Det kan under uppsatsens 

gång förekomma mindre viktiga begrepp, vilka inte kommer att definieras under 2.2, utan 

en kort förklaring kommer att ges i kapitlet där de behandlas.  

2.2 Definitioner 

Under denna rubrik kommer definitioner att ges för de berörda begreppen som uppsatsen 

behandlar. En vidare redogörelse för hur man särskiljer på begreppen kommer att ske un-

der rubriken 2.3.  

2.2.1 Emission 

Värdepapper utgivning, vilket kan ske i form av bland annat nyemission och fondemission.8 

2.2.2 Vinstandelslån 

Ett vinstandelslån är ett annat ord för vinstandelsbevis och lånedebentures, och innebär att 

räntan på lånet helt eller delvist är beroende av utdelningen till aktieägarna i företaget, fi-

nansiella ställningen, kursutvecklingen, företagets aktier eller framtida resultat i företaget.9 

2.2.3 Vinstandelsbevis 

Ett vinstandelsbevis (skuldebrev) ger innehavaren rätt att ta del av en andel i bolagets 

vinst.10 

                                                 
7 Se, 2.2. 

8 Stefan Melin, Juridikens Begrepp, 3 upplagan, Iustusförl., 2002, s. 118. 

9 Jan Andersson, Kapitalskyddet i ett aktiebolag – en lärobok, upplaga 6, 2010,  s. 197. 
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2.2.4 Konvertibla skuldebrev 

En obligation som kan utbytas av innehavaren under en viss tid mot aktier, i diverse bolag 

som utfärdat obligationen. Vidare skall det konstateras att endast obligationer som givits ut 

av aktiebolag räknas som konvertibla skuldebrev.11 

2.2.5 Delägardebentures 

Inledningsvis bör det påpekas att delägardebentures tillämpas vid uppsägning å bolagets 

sida eller vid likvidation. Delägardebentures avser debentures som ger innehavare rätt till 

betalning, framför aktieägare, ur bolagets tillgångar. Värdet på detta får man fram genom 

beräknad marknadskurs eller motsvarande, och inte genom nominellt eller indexberäknat 

belopp.12 

2.2.6 Lånedebentures 

Denna typ av lån medför rätt till återbetalning med nominella beloppet, till skillnad från 

delägardebentures. Det kan även tillkomma en eventuell ersättning motsvarande penning-

värdets försämring, samt där löptiden förhållandevis är kort och bestämd.13 

2.2.7 Kapitalandelslån 

Kapitalandelslån är lik en aktie, dvs. innehavaren av lånet blir knuten till utvecklingen av 

bolaget, dock har denna ingen inflytande eller påverkan i företaget, såsom en aktieägare 

har.14 

2.2.8 Participating Debentures 

Participating Debentures var en helt ny låneform som användes på den internationella 

marknaden av Ivar Kreuger 1928. Lånet bestod av en kombination av en preferensaktie, 

obligation och skuldebrev.15 

                                                                                                                                               
10 Martin Ericsson, Konvertibla vinstandelsbevis och den aktiebolagsrättsliga gränsdragningen mellan låne-

förhållande och delägarskap, Skriftserien nr 19, Stockholm 1988, s. 18.  

11 Ericsson, s. 17. 

12 Andersson, 197. 

13 Andersson, s. 197. 

14 SOU 2012:64, s. 354.  
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2.2.8.1 Preferensaktie 

En preferensaktie har företräde till framförallt vinstutdelning, jämfört med andra aktier el-

ler till likvid vid en möjlig likvidation av bolaget. Det kan vid förekommande fall hända att 

preferensaktien är begränsad, och kallas då för limiterad preferensaktie.16 

2.2.8.2 Obligation 

Värdepapper som ges ut av stat, kommun och enskilda företag. Formen för dessa obligat-

ioner är som löpande skuldebrev.17 

2.2.8.3 Skuldebrev 

Skriftlig utfästelse att betala en penningsumma, eller ett skriftligt erkännande av en pen-

ningskuld.18 

2.3 Hur skiljer man på de olika begreppen 

Benämningarna vinstandelslån och kapitalandelslån, är två relativt nya begrepp, som haft en 

rad olika namn sedan 1930 talet. Därför är det viktigt att kunna särskilja mellan dessa, vilket 

kommer att behandlas nedan. 

Det första finansiella låneinstrumentet som erbjöds var det så kallade participating debentu-

res, vilket var en kombination av egenskaper från både kapitalandelslån och vinstandelslån. 

Med andra ord är participating debentures att likställa med både vinstandelslån och kapital-

andelslån.19 

Vad gäller lånedebentures och delägardebentures kan det konstateras att de två begreppen 

användes under 1970 talet. Lånedebentures är ett annat ord för vinstandelslån, då kriterier-

na är dem samma för de båda, vid upptagandet av lånet. Delägardebentures å andra sidan 

är ett annat ord för kapitalandelslån. Likaså här är kriterierna lika varandra. Mer om lånede-

bentures och delägardebentures kommer att behandlas under kapitel 3.1.2.  

                                                                                                                                               
15 Arlebäck, s. 138. 

16 Melin, s. 301. 

17 Melin, s. 278. 

18 Melin, s. 349. 

19 Carl Borgström, 1970, Om konvertibla obligationer och andra finansieringsformer, Stockholm, s. 80 f.  
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Konvertibla vinstandelsbevis skapades under 1980 talet och var en ny form av vinstandels-

bevis. Dock skiljer den sig en aning från participating debentures (vinstandelslån och kapi-

talandelslån). Den största likheten är den rörliga räntan.20Den långa löptiden är en annan 

likhet mellan participating debentures och konvertibla vinstandelsbevis. Återbetalningspri-

set är dock den största skillnaden mellan participating debentures och konvertibla vinstan-

delsbevisen. Vid bolagets uppsägning skulle participating debentures betalas med mark-

nadsvärdet. ”Med dagens terminologi kan sägas att participating debentures var delägardebentures. Lå-

nedebentures däremot betalas med nominellt penningbelopp eller med penningbelopp som bestäms med hän-

syn till förändringar i penningvärdet.”21 

Vidare kan det fastslås att vinstandelsbevis är ett annat ord för vinstandelslån, och är en typ 

av skuldebrev vars ränta är beroende av bolagets vinst eller utdelning.22 

                                                 
20 Ericsson, s. 37 ff. 

21 Ibid, s. 35. 

22 RH 1991 not 109, jmf Andersson, s. 197, Eriksson, s. 18.  
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3 Rättsutveckling 

3.1 Ivar Kreuger 

Ivar Kreuger, Kalmarsonen som föddes 1880, ägde tre fjärdedelar av alla tändstickor i värl-

den och fick smeknamnet ”Tändsticksmannen”. Kreuger hade en examen från Kungliga 

Tekniska Högskolan i Stockholm, som civilingenjör. Kreuger hade tillsammans med Paul 

Toll förvärvat ett företag som skulle komma att bli det snabbaste expanderade bolaget 

inom byggbranschen. Byggrörelsen blev med tiden ett separat bolag (Byggfirman Kreuger 

och Toll AB) och samtidigt bildade man ytterligare ett bolag (finans- och holdingbolaget 

AB K & T).23 

Ivar Kreuger trodde sig vara oövervinnlig, men några år senare inträffade en stor 

börskrasch som skulle komma att påverka hela världen.  

3.1.1 Participating Debentures 

Participating debentures introducerades som en ny låneform på den internationella mark-

naden, av Ivar Kreuger, i maj 1926.24Participating debentures var en engelsk term och an-

vändes under en längre tid i Sverige för betecknade vinstandelslån, där för bolagets aktuella 

vinst har rätt till andel, i form av företagslån. Participating debentures fungerar som en 

kombination av olika finansiella instrument mellan, en obligation, en preferensaktie och ett 

skuldebrev. Risken för värdepapperen blev således hög. Den bestämda löptiden på dessa 

handlingar var 75 år med en ränta på 5 % adderat med ett tillägg på 1 % för varje procen-

tenhet om utdelningen på bolaget översteg 5 %.25 

En nyemission genomfördes år 1928 som bestod av två delar. Ena delen var ett utbyte av 

preferensaktier mot debentures i Swedish American Investment Corp., som var ett av Ivar 

Kreugers Investmentbolag som denne bildat, tidigare i USA. En kontantlikvid var den 

andra delen. Dessa emitterade värdepapperen hade, 1929 ökat, med 863 % på Stockholms 

fondbörs. Dock skulle detta komma att förändras på grund av börsnedgången, 1929, som 

                                                 
23 Arlebäck, 2000, s. 21 f. 

24 Andersson, s. 196. 

25 Andersson, s. 197. 
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blev ett bakslag.26 Kreugerpapperen lyckades stå emot detta bakslag till en början men in på 

1930-talet hade dessa värdepapper halverats, och konsekvenserna för bolaget och dess 

ägare var förödande. Det ledde till att Ivar Kreuger tog upp kortsiktiga lån för att finansiera 

sin verksamhet, vilket skulle komma att bli slutet för dennes verksamhet.  

Likviditetssituationen för bolaget, 1930 blev väldigt kritisk, och hela finansmarknaden i 

världen höll på att falla ihop. Några månader senare påstod revisorn för Ivar Kreuger att en 

del av bolagets affärer hade blivit förda bakom ljuset, vilket var ännu ett bakslag.27 

Ivar Kreugers bolag AB K & T hade fram till 1932 givit ut sammanlagt 200 miljoner 

svenska kronor genom participating debentures.28De ägare som var innehavare till dessa 

fordringar var efterställda resterande fordringsägare. Det betyder att ägarna endast skulle 

erhålla utbetalningar, efter det att full betalning erhållits av övriga borgenärer. Innehavaren 

till participating debentures kunde inte föra en skadeståndstalan mot bolaget, då HD lik-

ställde fordringsägarna med aktieägarna.29 

3.1.2 Delägardebentures och lånedebentures 

Det har i tidigare kapitel definierats för vad delägardebentures och lånedebentures är, dock 

var definitionen allmän och därför kommer det att förklaras tydligare under denna rubrik 

för hur man skiljer båda begreppen från varandra. Enligt proposition 1975:103 är det vik-

tigt att skilja på olika slag av vinstandelsbevis.30 1970 delades värdepapperen i två olika fi-

nansiella instrument, dessa kallades för lånedebentures och delägardebentures, vilket sked-

de genom en viktigt bidragande distinktion från Carl Boström.31 

                                                 
26 Arlebäck, s. 138. 

27 Arlebäck, 2000, s. 26 f. 

28 Arlebäck, 2000, s. 139. 

29 Durban, Jörgen, Malm, Anders, ”Kapitalandelslåneförbudet i ny trappning”, Juridisk Tidskrift vid Stock-

holms Universitet, nr 4,  2003/2004, s. 779, och NJA 1935 s. 270. 

30 Prop. 1975:103, s. 221.  

31 Borgström, s. 89 f. 
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Skillnaden mellan dessa två begrepp är att lånedebentures för en rätt till ”återbetalning av 

lånet med ett nominellt eller eventuellt indexberäknat belopp”.32 Delägardebentures har 

man vid likvidation eller uppsägning rätt till betalning ur bolagets tillgångar. Beloppet ska 

uppfylla viss kvotdel av bolagets tillgångar eller efter genomsnittlig marknadskurs under en 

period före uppsägning eller likvidation.33Löptiden för lånedebentures är avsevärt längre än 

delägardebentures.34 

3.1.3 Kreugerkraschen 

1932 dog Ivar Kreuger vilket utlöste den så kallade Kreugerkraschen. Samma år försattes 

AB Kreuger & Toll i konkurs, vilket ledde till att lånen blev värdelösa, eftersom innehavar-

na av kapitalandelslånen kunde endast mottaga utbetalning, efter det att resterande borge-

närer erhållit full betalning. I praktiken innebar att en utbetalning till innehavarna av kapita-

landelslånen var omöjlig. Skadestånd kunde inte begäras av bolaget, vilket man fastslog i 

HD NJA 1935 s. 270, ”med hänsyn till den rätt i avseende å vinstutdelning och andel i bolagets till-

gångar vid likvidation, som sålunda tillförsäkras debenturesinnehavarana, måste dessa anses vara i väsent-

lig mån likställda med aktieägare och förty, oansett de omständigheter under vilka de förvärvade förbindel-

serna, icke kunna å dylikt förvärva grunda skadeståndsfordran mot bolaget”.35 

Mycket pengar hade investerats av svenskar i Kreugers bolag, som gick förlorade när bola-

get sattes i konkurs. Sverige slutade därför i stort sett använda sig av vinstandelsbevis efter 

Kreugerkraschen, på grund av den osäkra situationen. Det ska noteras att inte bara svenska 

investerare blev misstänksamma mot dessa typer av lån, utan hela omvärlden som hade en 

hand inom börsmarknaden.36 Anledningen till detta berodde på vissa faktorer. Dels att lå-

negivaren betvivlade bevisen på grund av kraschen, dels fanns en osäkerhet vad gäller be-

skattningen av vinstandelsbevisen, av den rörliga avkastningen.37 

                                                 
32 Prop. 1975:103, s. 221, och Andersson, s. 197. 

33 Ibid. 

34 Mattsson, Nils, Aktiebolagens finansieringsformer, Lund 1977, s. 20 f.  

35 NJA 1935 s. 270. 

36 Ström Anders, AKTIEFRÅGAN, Vad menas med andelslån?, Aktiespararen Nr 8, 2008, sidan 64.   

37 Prop. 1976/77:93, s. 20.  
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3.2 Beskattning av vinst- och kapitalandelslån 1931 f. 

Vinstandelslån och kapitalandelslån är två finansiella instrument, som främst varit aktuella 

på den svenska marknaden. I flera utredningar under 1900-talet har man berört den rätts-

liga hanteringen av vinstandelslån och kapitalandelslån. Ett betänkande med förslag utkom 

år 1931, som rörde ändrade föreskrifter beträffande beskattning av aktiebolag och andra 

näringsföretag.38 Bland annat behandlade man i utredningen, frågan om huruvida räntan för 

skuldebrev omfattades av bolagets bestämmande eller resultat för bolaget var att bedöma 

som aktier, vilket skulle leda till att reglerna ändras och att beskattning ska ske av alla medel 

i bolaget vid utdelning, istället för en avdragsgill räntekostnad.39 Värdesäkringskommittén 

konstaterade 1964, bland annat att vinstandelslån och kapitalandelslånen angående risk- 

och avkastningskrav väckte minnen om aktien. Dessutom tros det främsta skälet till varför 

man utgav dessa instrument, var för att undvika dubbelbeskattning.40 Rättsläget var oklart 

vad gäller beskattningen, och skulle vidare utgöra ett brott mot dubbelbeskattningsprinci-

pen, om huruvida ränta inte behövde betalas med beskattade medel, på vinstandelslån och 

kapitalandelslån. Därför ansåg värdesäkringskommittén att frågan skulle lagregleras.41 1972 

föreslog i kapitalmarknadsutredningen att avdrag för ränta på vinstandelslån skulle medges 

till det marknadsmässiga värdet till den del det motsvarade vid lånets upptagande.42 Man 

menade att räntan skulle utgå från räntan på ett traditionellt lån, vad gäller avdraget.  

I proposition 1975:103, om förslag till ny aktiebolagslag kommenterade man att användan-

det av vinstandelslån har varit knapp efter Kreugerkraschen. Det beror på osäkerheten som 

råder om ”den variabla avkastningen på vinstandelsbevisen får dras av vid beskattningen som kostnad 

för bolaget eller om den skall jämställas med aktieutdelning”.43 

                                                 
38 SOU 1931:40. 

39 SOU 1931:40, s. 231. 

40 SOU 1964:2, s. 85.  

41 SOU 1964:2, s.251 f. 

42 SOU 1972:63, s. 112.  

43 Prop. 1975: 103, s. 220. 
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3.3 Lagberedning 1933 

Mellan åren 1932 och 1944 började förberedelser att ske för att omarbeta den svenska ak-

tiebolagslagen, på grund av Kreugerkraschen. Arbetet tog tid vilket hade med kriget att 

göra (andra världskriget). Bestämmelser om att avtal som ingåtts i strid mot förbudet för att 

förvärva egna aktier skall vara ogiltiga. Dessa infördes i den svenska aktiebolagslagen som 

lades fram 30 juni 1944. 

3.4 NJA 1935 s. 270 

I det klassiska rättsfallet NJA 1935 s. 270, uttalar sig Högsta Domstolen om värdepappers 

rättsliga natur. Bakgrunden till fallet: Vid ett flertal gånger hade Aktiebolaget Kreuger & 

Toll utfärdat participating debentures. Det stadgade innehållet i förbindelserna, var att in-

nehavaren hade rätt till en ränta på 5 %. Dessutom reglerades det att om aktieutdelningen 

för ett verksamhetsår uppgick till mer än 5 %, skall innehavaren hava rätt till en tilläggs-

ränta på en procentenhet för varje procentenhet som utdelades utöver 5 %. Vidare före-

skrevs det att om bolaget tvingades i likvidation, skulle en utdelning ske till innehavarna av 

participating debentures, med det motsvarande marknadsmässiga beloppsvärdet. Dock 

skulle detta ske först efter att alla övriga skulder betalats av bolaget. 

Innehavare till participating debentures bevakade fordran å skadestånd, efter det att bolaget 

försatts i konkurs. Köparna yrkade på att de gjort stora förluster i samband med köpen av 

förbindelserna. Vidare åberopade köparna, som stöd för bevakningen, att de förlitat sig på 

de uppgifter som bolaget visat upp, vilka visade sig varit falska. Bevakningen bestreds av 

konkursförvaltarna, vilken anförde att de köpare som erhållit fel uppgifter och ”lurats” att 

köpa aktier i bolaget, kunde inte vid konkursen erhålla ersättning ur de tillgängliga tillgång-

arna i bolaget, på borgenärernas bekostnad. De hänvisade även till de bestämmelser som 

fanns intagna i förbindelserna vad gäller utdelning och utbetalningar vid bolagets likvidat-

ion, att innehavare av participating debentures borde jämställas med aktieägare i bolaget. 

Vidare anfördes att då köpet av participating debentures inte skedde genom bolaget, utan 

på marknaden, ska skadeståndsansvaret inte åligga bolaget, enligt gällande skadeståndsreg-

ler, då bolaget inte hade någon del i förlusten, som enligt konkursförvaltaren uppstått ge-

nom ett avtal. 

Stockholms rådhusrätt ansåg att bolaget hade spridit oriktig och vilseledande innehåll, vad 

gäller balansräkningarna. Bolaget hade inte redovisat den verkliga vinstens värde, och an-
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ledningen till det var för att minst en av ledamöterna i bolagets styrelse hade påskyndat 

processen. En av ledamöterna, och även ledaren för bolagets verksamhet var, Ivar Kreuger. 

Vidare fann Rådhusrätten att köpen berodde på den oriktiga rapporten, och att innehavar-

na därmed bort äga till utdelning för bevakade beloppen, i likhet med oprioriterade borge-

närer i konkursen. 

Precis som rådhusrätten ansåg Svea hovrätt att köparna av förbindelserna blivit berövade 

genom Ivar Kreugers opålitliga tillvägagångssätt. Då ingen omständighet förebragts om att 

skyldigheten för ersättning på den uppkomna skadan, genom köpen, åligger bolaget, ogil-

tigförklarade hovrätten bevakningarna på skadeståndskraven. Vidare ansåg Hovrätten att 

köpen inte hade skett ostridigt från bolagets sida.  

Högsta Domstolen (HD) fastställde hovrättens domslut, motiveringen var i stort sätt att 

HD fann att debenturesinnehavarna ska i väsentlig mån anses likställda med 

gare.44Därför skulle innehavarna inte kunna grunda en skadeståndsfordran mot bolaget, på 

de förvärvade förbindelserna, trotts omständigheterna. Bevakningen ogillades. 

3.4.1 Rättsfallets påverkan 

Än idag tas rättsfallet45 upp, trotts att nästan åttio år har passerat. Det som kom att vara av 

störst relevans var för vilket ansvar ett bolag har, när det handlar om fel eller brist. Det HD 

framför är att innehavare av debentures ska likställas med aktieägare och förty, i väsentlig 

mån, trots omständigheter under vilka de förvärvat förbindelserna, inte lyckas eller liknande 

förvärv grunda skadeståndsfordran mot bolaget.46 Det innebär med andra ord att det inte 

spelar någon större roll om förvärv av aktier sker på sekundärmarknaden eller via nyteck-

ning, ett skadeståndsanspråk mot bolaget kan aldrig grundas.  

3.5 Aktiebolagslagen 1944 

Ett nytt lagstiftningsarbete inleddes, efter Kreugerkraschen 1930, på bolagsrättens område. 

Anledningen till detta var för att avhjälpa bristerna i lagstiftningen, som kraschen troddes 

vara en indikation på. Några år inpå arbetet antogs det en ny ABL, Aktiebolagslagen 1944.  

                                                 
44 Se, 3.1.1 Kreugerkraschen. 

45 NJA 1935 s. 270. 

46 Ibid. 
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Det kan påpekas att tidigare ABL (1848, 1895 och 1910), baserades på ett normativsystem, 

som innebär att det inte krävdes något särskilt tillstånd för att bilda ett bolag, dock var bo-

lagen skyldiga att uppfylla vissa kriterier som var angivna i lagen, för en möjlig registre-

ring.47 

Ett område som kom att bli en stor förändring till skillnad från tidigare ABL, var röstvär-

det. Tidigare kunde man införa bestämmelser i bolagsordningen som avvek från röstvär-

det.48 Dock hade ingen ändring i lagtexten införts, vad gäller det legala förbudet att ge ut 

värdepapperen. Detta är väldigt märkligt med tanke på dess effekt som ledde till att hela 

börsen kraschande. Det skulle ta ytterligare cirka trettio år innan ett beslut om ändring 

kom.49 

3.6 Sammanställning 

De finansiella skandalerna chockade världen på 1930-talet. Dessa skandaler som dök upp 

runt 1930-talet kan ses som avgörande händelser som direkt har främjat lagstiftningen om 

företagens informationsgivning och redovisning. Bedrägerierna hade överlevt oupptäckta så 

länge delvis på grund av det ”slappa” tillståndet som bolagsrätten befann sig i, vilket tillät 

Kreuger att upprätthålla en hög nivå av sekretess kring koncernens angelägenheter. 

I detta kapitel har det illustrerats hur Kreuger-affären, förutom att vara en internationell 

skandal, orsakade också en intensiv debatt i Sverige vad gäller redovisning och om vilket 

ansvar de lagstiftande myndigheterna har. I själva verket hade Kreuger-affären en effekt på 

varje intressent i området, och viktigast på 1944 års aktiebolagslag. 

Under åren fram till 1944, då den nya aktiebolagslagen antogs, vidtogs flera åtgärder för att 

stärka kraven på att bli auktoriserad revisor. Samtidigt vidtog revisorerna själva åtgärder för 

att förbättra revisionsverksamhetens metoder. 

De intressenter som reagerat och agerat på grund av kraschen var den svenska regeringen, 

svenska börsen, pressen och revisionsbranschen. Regeringen insåg den osäkra situationen 

för Kreugers bolag i mitten av februari 1932. Under de följande månaderna var de upp-

                                                 
47 Prop. 2004/2005: 85, s. 197. 

48 SOU 1941:9, s. 500. 

49 Mattsson, s. 6 f.  
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tagna med att skydda Kreugers företag från en omedelbar konkurs, och för att rädda den 

svenska banken från misstro på marknaden. 
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4 Aktiebolagslagen 1975 

4.1 Inledning 

Tillkomsten av 1975 års aktiebolagslag medförde ett antal förändringar, och en av de 

största var att kapitalandelslånet som tidigare varit tillåten, nu skulle förbjudas. Dock ska 

det påpekas att lagen inte förbjöd kapitalandelslånet uttryckligt. Det som blev förbjudet var 

alla sorters lånetyper förutom två som var tillåtna. De lånetyper som var förbjudna var lån 

där återbetalningen var bunden av bolagets finansiella ställning.50 De lån som däremot var 

tillåtna var de lån där återbetalningen var knyten till det nominella beloppet, alternativt be-

lopp som var bunden av penningvärdet. Vidare tilläts lån där räntan helt eller delvist var be-

roende av utdelning till aktieägare eller till bolagets vinst.51 Vinstandelslånet faller in under 

det sistnämnda, och existerar parallellt med kapitalandelslånet.  

4.2 Förbudet mot kapitalandelslån 

Sedan Kreugerkraschen har det endast uppkommit en tidigare aktiebolagslag, vilket var ak-

tiebolagslagen 1944. Dock reglerade inte denna något om huruvida kapitalandelslån eller 

vinstandelslån bör förbjudas. Drygt fyrtio år senare, 1975, behandlades frågan om vinst- 

och kapitalandelslån i propositionen52 och i utredningen.53 Anledningen till varför man be-

handlade frågan om vinst- och kapitalandelslån, var flera, men främst på grund av de finan-

siella tvivelaktigheterna och dispositioner som Ivar Kreuger hade använt. 

Efter att den nya aktiebolagslagen var fastställd, reglerades det att kapitalandelslån inte 

längre ska vara tillåtet,54 samtidigt reglerade lagen uttryckligen att vinstandelslån ska vara 

tillåtet.55Lagen placerades till en början i 7 kap. 2§ i ABL men i anknytning med inarbet-

ningen av EG:s bolagsdirektiv, flyttades lagrummet utan några ändringar till 7 kap. 3§ ABL. 

                                                 
50 Durban, Malm 2003/2004, s. 775. 

51 Skog, Rolf, ”Den nya aktiebolagslagen – regeringen presenterar förslag till finputsning”, FAR INFO nr 4, 

2006. 

52 Prop. 1975:103. 

53 SOU 1971:15. 

54 Prop. 1975:103, s. 220 och 366. 

55 I Prop. 1975:103 namnges vinstandelslån till lånedebentures och kapitalandelslån som delägardebentures.  
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Vid omarbetningen av aktiebolagslagen, 2000, valde lagstiftaren att på nytt flytta lagrum-

met, till 7 kap- 26§ ABL, vilket skedde utan förändring. Lagrummet såg ut som följande:  

”Om inte annat följer av 5 kap., får ett aktiebolag inte ta upp penninglån på villkor att lånet skall betalas 

på annat sätt än med ett nominellt penningbelopp eller med ett penningbelopp som bestäms med hänsyn till 

förändringar i penningvärdet. 

Ett beslut om att bolaget skall ta upp lån mot obligationer eller andra skuldebrev med rätt till ränta, vars 

storlek är helt eller delvis beroende av utdelningen till aktieägare i bolaget eller bolagets vinst (vinstandelsbe-

vis), skall fattas av bolagsstämman eller, efter bolagsstämmans bemyndigande, av styrelsen.” 56 

I första stycket regleras det att ett kapitalandelslån är förbjudet.57 Med ett kapitalandelslån 

förstås ett penninglån där kapitalbeloppet som skall återbetalas är påverkad av den finansi-

ella ställningen i bolaget.58Syftet med förbudet var för att skydda långivaren från en otillbör-

lig nackdel till aktieägaren, genom riskfyllda avtalsvillkor.59Långivaren ansågs ta emot en 

”otrygg ställning”, vilket gjorde dennes position osäker. Detta var en viktig faktor till varför 

förbudet av kapitalandelslån gick igenom.60 Innehavaren skulle få en allt för närliggande 

ställning i bolaget så som en aktieägare.61 Dock skulle denne sakna dels företrädes rätt vid 

nyemission, dels rösträtt vid bolagsstämmobeslut.62 

Som nämndes ovan valde lag stiftaren att inte förbjuda vinstandelslån, vilket behandlas i 

andra stycket. Dock kräver ett sådant lån att beslut tas i rätt ordning, då lånet är mer omfat-

tande för aktieägare till skillnad från ett traditionellt lån. Enligt propositionen ansågs emel-

lertid att det var tillräckligt med enkel majoritet för beslut om vinstandelslån, istället för 

                                                 
56 Aktiebolagslagen (1975:1385) 7 kap. 26§, med ändring (Lag 2000:66).  

57 Andersson, s. 196. 

58 Lag kommentar till Aktiebolagslagen (1975:1385) - 7 kap. 26§, Zeteo. 

59 Lindskog, Stefan: Aktiebolagslagen 6 och 7 kapitlet, s. 129 

60 Prop. 1975:103, s. 220. 

61 NJA 1935 s. 270 

62 SOU 1997:22, s. 232. 
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kvalificerad majoritet.63Det kan slutligen vara värt att nämna, att aktiebolagskommittén fö-

reslog att förbudet mot kapitalandelslån skulle upphävas.64 Detta kommer att behandlas 

mer i 4.3.  

4.3 Proposition 1977 

I proposition 1976/77:93 kom slutligen de regler som idag gäller, angående beskattning av 

ränta på vinstandelslån. Detta innebar en fri avdragsrätt för räntor på vinstandelslån, som 

allmänheten erhållit, för befintliga aktieägare utan företrädesrätt, eller bortsett från företrä-

desrätten, gällde fri avdragsrätt för räntor om bolaget har noterade aktier.65 

Anledningen till varför denna reglering vidtogs var för att vinstandelslån inte skulle för-

summas, i liknelse till andra låneinstrument. En annan anledning var för ett underlättande 

av den praktiska användningen när vinstandelslån används för en större grupp. Det med-

förde i sin helhet att avdragsrätt skulle medges för räntebetalning.66Enligt tidigare utred-

ningar, vad gäller skatterättsfrågan, kan man konstatera att propositionen varit ganska 

eniga, om att man inte borde erhålla full avdragsrätt på vinstandelslån och kapitalandelslån. 

Därför kan propositionens beslut framstå som förvånande. Dock kan det diskuteras om att 

kapitalandelslåneförbudet införande, fick propositionen att se annorlunda på ärendet i lik-

nelse med förflutna betänkanden.  

En annan anledning till varför man valde att begränsa avdragsrätten för ej börsnoterade bo-

lag, var för att förhindra ett eventuellt kringgående av dubbelbeskattningen. Man försökte 

förhindra det finansiella instrumentet från att ge en otillbörlig fördel för ägarna, i form av 

att ta ut en oskälig stor ränta utav vinsten. Man ville med andra ord ha en viss kontroll på 

instrumentet, för att förhindra att det ges ut på icke marknadsmässiga villkor.67Då avdrags-

giltigheten på vinstandelsräntan endast är giltig då det finansiella instrumentet medförs of-

fentligt, försvinner initiativet för att ge ut dem på icke marknadsmässiga villkor. Noterade 

                                                 
63 Prop. 1975:103, s. 222.  

64 SOU 1997:22, s. 231 ff., och SOU 2001:1, s. 341.  

65 Prop. 1976/77:93.  

66 Ibid. 

67 Prop. 1976/77:93, s. 22.  
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bolag hindras dock inte från att ge aktieägare företrädesrätt till att teckna vinstandelslån vil-

ket leder till vissa skatterättsliga förmåner.68 

4.4 Vinstandelslån 

Vinstandelslån, även kallad vinstandelsbevis eller lånedebentures, är en typ av skuldebrev 

vars ränta är beroende av bolagets vinst eller utdelning.69Ett vinstandelslån kan vara kon-

vertibelt till aktier, vilket innebär ”en skuldförbindelse som har getts ut av ett aktiebolag vars vederlag 

och som ger innehavaren, viss man eller viss man order rätt eller skyldighet att helt eller delvis byta sin ford-

ran mot aktier i bolaget”.70 Innehavaren ska beskattas för ränta på lånet och kapitalvinsten, ef-

ter de regler som gäller för aktier.71 

Med andra ord kan det konstateras att ett vinstandelslån är ett lån vars ränta helt eller delvis 

styrs av utdelning till aktieägarna som bolagsstämman beslutar, kurs-utvecklingen på bola-

gets aktier, bolagets resultat eller bolagets finansiella ställning.72 

4.4.1 Bolagets beslutfattande 

Vid upptagande av vinstandelslån, skall beslut fattas av bolagsstämman, eller med stäm-

mans bemyndigande av styrelsen. Man har valt att tillämpa det ovannämnda, då vinstan-

delsräntan kan genom avtalsvillkor påverka aktieägarnas rätt till utdelning.  

Då ett bolag gör en utdelning har befintliga aktieägare företrädesrätt till de nya aktierna, vil-

ket även gäller vid utgivning av konvertibla skuldebrev och skuldebrev behäftade med opt-

ionsrätt till nyteckning.73 Vid emission av aktier eller konvertibler, fattas beslut med enkel 

majoritet av bolagsstämman om inte annat föreskrivs i bolagsordningen.74 Vid beslut om 

upptagande av vanliga lån, ska det bestämmas av styrelsen. Det finns inga krav i ABL som 

                                                 
68 Prop. 1976/77:93, s. 28.  

69 RH 1991 not 109, jmf  Andersson, s. 197, Eriksson, s. 18. 

70 Melin, s. 226. 

71 http://avdragslexikon.se/avdrag/vinstandelslan 

72 SOU 2012:64, s. 223, och NJA II 2007, s. 91. 

73 4 kap. 2§ och 5 kap. 2§ ABL.  

74 4 kap. 1§ 2 st., och 5 kap. 3§, och 9 kap. 28§ ABL  
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regelrar kraven för när ett bolag, genom upplåning, kan skaffa kapital, annat än vid uppta-

gande av vinstandelslån och konvertibla lån. Styrelsen kan på de villkor de anser passande 

låna upp kapital som verksamheten behöver, utöver det kapital bolaget har.75 

Frågan om huruvida aktieägare har företrädesrätt vid utgivande av vinstandelsbevis, disku-

terades vid införandet av reglerna för vinstandelslån i aktiebolag. En kvalificerad majoritet 

fastslogs som krav efter att ett utredningsarbete gjordes för befintliga aktieägares intressen. 

Majoriteten skulle krävas då beslut tas i bolagsstämman vid frågor rörande upptagande av 

vinstandelslån.76 

Efter att kapitalandelslånet förbjöds, ansågs kraven på kvalificerad majoritet vara onödig, 

enligt propositionen, eftersom kapitalandelslånet påverkade aktieägarnas rätt mer än vin-

standelslånet.77 Därför räcker det idag med en enkel majoritet för att bolagsstämman ska 

fatta ett beslut om vinstandelslån. Detsamma  gäller för styrelsen efter stämmans bemyndi-

gande.  

4.4.2 Ränta på vinstandelslån 

”Skatterättsnämnden anser att ett lån där räntan styrs av avkastning på ett bolags tillgångar utgör vinst-

andelslån och att räntan utgör vinstandelsränta och som inte är avdragsgill”. 78 Räntan som används i 

dagens lagstiftning är beroende av utdelningen till aktieägarna eller bolagets vinst. 

Räntan som använts tidigare har varit rörlig istället för vinstandelsräntan. Den rörliga rän-

tan ansåg skatteverket vara vinstandelsränta, vilken inte var avdragsgill. När det handlar om 

”annan ränta” gäller allmänna avdragsbestämmelser. 

4.4.3 Oeniga om ränta/lån 

En dispyt har tillkommit gällande, om man ska räkna in den rörliga räntan som vinstandels-

ränta, och huruvida denna är avdragsgill eller inte. Enligt skatterättsnämnden anser man att 

den rörligan räntan ska utgöra vinstandelsränta som inte ska vara avdragsgill. Dock anser 

en skiljaktig ledamot att den rörliga räntan inte bör utgöra vinstandelsränta, eftersom räntan 

                                                 
75 Rodhe, Knut och Skog, Rolf, (2002) Aktiebolagsrätt (20 uppl.) Stockholm, s. 70.  

76 SOU 1971:15, s. 194. 

77 Prop. 1975:103, s. 108. 

78 Bernbo Linda, Fastställer förhandsbesked om vinstandelsränta, 2009-10-08. 
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ska vara beroende av bolagets vinst eller utdelning, vilket den inte är. Denne anser att den 

rörliga räntan utgör en avkastning på vissa tillgångar, fordringar på andra bolag och av den 

anledningen bör avdrag inte förbjudas.79 

4.4.4 Aktieägares inflytande på räntan 

Räntans storlek blir beroende av besluten som fattas av bolagsstämman, gällande utdelning, 

om man väljer att knyta vinstandelsräntans storlek till utdelningen. För att lånegivarna ska 

se lånet som lockande bör en förutsättning vara att ett kringgående av lånevillkoren inte är 

möjlig för aktieägare. Det innebär att om aktieägarna vill ta upp en vinst från företaget, bör 

det ske genom en utdelning.  

En stor nackdel med att knyta vinstandelsräntan till vinsten i bolaget, är att genom bok-

slutsdispositioner och periodiseringsåtgärder kan aktieägare sänka redovisad vinst till nack-

del för låntagare.  

4.4.4.1 Sänkning av räntan 

Det finns olika metoder för aktieägare att hålla räntan sänkt, och en av dessa är genom låg 

utdelning. Aktieägare kan ha ett intresse av att hålla vinstandelsräntan låg, under förutsätt-

ning att den är knuten till utdelningen. Det går även att i det överenskomna avtalet be-

stämma att vinstandelsräntan ska börja gälla efter att utdelningen varit mer än en viss pro-

cent. På det sättet kan aktieägare slippa betala vinstandelsränta, under förutsättning att ak-

tieägarna inte behöver en hög utdelning.80 

En annan metod för aktieägarna att sänka räntan är genom att uppta utdelning vart annat 

år. Om långivaren har rätt till ränta, gnom vinstandelsavtalet, på beslutad utdelning till viss 

procent, kan aktieägare bestämma att en utdelning sker vart annat år. Det leder till att aktie-

ägarens avkastning ökar och låntagarens minskar i motsvarande mån. Genom ett låneavtal 

kan detta förhindras, via en skrivelse om att långivarna har rätt till kumulativ ränta. Inne-

börden av ränterätten är att, på grund av begränsad vinstutdelning för vinstandelsräntan 

som inte kunnat betalas ett år tas vid nästkommande år om möjligt.81 

                                                 
79 Bernbo Linda, Oenigt om vinstandelsränta/lån, 18 februari, 2009. 

80 Borgström, s. 93. 

81 Lindskog, s. 131, Rodhe, s. 134.  
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Det finns även andra metoder för att sänka räntan bland annat genom fond- och nyemiss-

ion,82 bokslutsdispositioner,83 uppgående i koncern,84 etc.  

4.5 Bestämmelser i IL rörande vinstandelslån 

Det har i tidigare lagstiftningar varit svårt att definiera hur vinstandelslånet berördes av in-

komstskattelagens regler, då sådana regler saknades fram till 1977 års kommunalskattelag 

(1928:370) infördes en lag om att avdrag på räntan kan ske. Dessa regler återfinns idag i in-

komstskattelagen,85 och har inte genomgått en större förändring. Syftet med reglerna om 

avdragsrätten är att förhindra dubbelbeskattning som undgås av ett aktiebolag att genom 

aktieägare ge ut vinstandelsbevis på räntevillkor vilka klassas som vinstmedel, vilka i nor-

mala fallet utdelas. 

                                                 
82 Nial, Håkan, - Johansson, Svante: Svensk associationsrätt i huvuddrag 6 uppl. Stockholm 1995, s. 222, SOU 

1964:2, s. 84 f.  

83 Lindskog, s. 132.  

84 Rodhe, s. 71.  

85 24 kap. IL. 
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5 Aktiebolagslagen 2005 

5.1 Inledning 

Till nya aktiebolagslagens delbetänkanden kom det väldigt många olika förslag till ändring-

ar, och ett av dessa var huruvida kapitalandelslån bör tillåtas igen.86 Anledningarna till var-

för man ville tillåta kapitalandelslånet var många, bland annat argumenterade kommittén 

för att ett fortsatt förbud av kapitalandelslånet skulle medföra ett hinder till skillnad från 

andra EU-länder och USA. Kommittén ville att det svenska näringslivet inte skulle tillföras 

några hinder.87 Dessutom var kommittén inte trosvissa av de skäl som framhållits för för-

budet av kapitalandelslånet i tidigare propositioner.88 Vidare framhöll man att kapitalandels-

låneinnehavare kompenseras för de tagna riskerna som lånet innebär. Kommittén framhöll 

även att andra typer av finansiella instrument är godkända, bland annat vinstandelskonver-

tibler, och andra riskfyllda instrument. Därför var skälen till ett fortsatt förbud inte tillräck-

liga,89 då förbudet utgjorde ett hinder för svenska företag att ta upp lån i motsvarighet till 

utländska bolags villkor.90 

5.2 Kapitalandelslån tillåts 

Ungefär 40 år efter den kända Kreugerkraschen förbjöds kapitalandelslånet. Förbudet in-

fördes i 1975 års aktiebolagslag, och innebar att ett aktiebolag inte kan ge ut kapitalandel-

slån (delägardebentures)91, vilket innefattar lån som var beroende av bolagets framtida fi-

nansiella ställning när återbetalningen skulle ske. Däremot var det tillåtet att ta upp lån där 

räntan helt eller delvist är beroende av utdelningen eller vinsten till aktieägare i bolaget, så 

kallad vinstandelslån. Dock skulle ett sådant beslut tas av bolagsstämman, eller efter bolags-

                                                 
86 SOU 1997:22. 

87 SOU 1997:22, s. 232 f. 

88 Prop. 1975:103.  

89 Larsson Daniel, Kapitalandelslånets återkomst – ett finansiellt instrument med bred potential, Publicerad: 

13 juli 2005. 

90 SOU 1997:22, s. 231 ff. 

91 Arnold, G., Corporate Financial Management, 1998, s. 448. 
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stämmans bemyndigande, av styrelsen.92 I tidigare aktiebolagslag, 1944, fanns det inget re-

glerat vad gäller förbudet om kapitalandelslån.93 Drygt 30 år efter 1975 års aktiebolagslag, 

den 1 januari 2006, blev kapitalandelslånet tillåtet i Sverige igen, med motiveringen att bolag 

inte ska berövas rättigheten till att använda sig av olika finansieringsformer, under förut-

sättning att bolagets aktieägare, borgenärer och andra intressenter inte utsätts för några 

oacceptabla risker eller otillbörliga nackdelar.94 Sådana risker eller otillbörliga nackdelar, an-

sågs kapitalandelslånet inte vara behäftat med.95 

Lånet kunde ges ut genom speciella villkor som reglerar storleken på kapitalbeloppet vilket 

ska betalas tillbaka vid lånets förfall. Lagstiftaren valde att placera lagen i 11 kapitlet 11 § 

aktiebolagslagen under rubriken ”vissa lån”.  

”Ett beslut om att bolaget skall ta upp ett lån skall fattas av bolagsstämman eller, efter bolagsstämmans 

bemyndigande, av styrelsen, om storleken av den ränta som skall löpa på lånet eller det belopp som skall 

återbetalas skall öka om bolagets vinst eller utdelningen till aktieägarna ökar. 

Ett bemyndigande enligt första stycket får inte sträcka sig längre än till nästa årsstämma”.96 

Första stycket talar om för vad som gäller vid upptagande av ett lån, och hur det vidare ska 

bedömas. Beslut skall fattas med kvalificerad majoritet, under samma förutsättning som för 

aktier.97Om en ökning sker av det kapitalbelopp som ska betalas tillbaka vid lånets förfall, 

och vinsterna och utdelningarna minskar, behövs inget fastställande på årsstämman. Be-

teckningen på dessa lån är vinstandelslån.  

Det andra stycket stadgar att ett bemyndigande till styrelsen, kan ske genom bolagsstäm-

man, när det handlar om beslut om att uppta ett kapitalandelslån eller vinstandelslån, vilket 

gäller till nästkommande årsstämma. Anledningen till man valt att begränsa bemyndigandet 

                                                 
92 7 kap. 26 § ABL (1975:105) 

93 NJA II 2007, s. 93. 

94 Prop. 2009/10:246, s. 253.  

95 Prop. 2004/05:85, 2. 367 ff. 

96 Aktiebolagslag (2005:551), 11 kap. 11§.  

97 Larsson Daniel, Kapitalandelslånets återkomst – ett finansiellt instrument med bred potential, Publicerad: 

13 juli 2005. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050551.HTM#K11P11S1
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är för att långivarna får rätt att ta del av vinsten för aktieägarna. Av den grunden reglerar 

lagen att endast aktieägarna ska avgöra om huruvida ett företag ska ta in kapital i bolaget, 

genom utgivning av lån med ovanstående villkor.98 

Vidare kan det nämnas att paragrafen är tillämplig när villkoren för tidigare ingående låne-

avtal ändras. Det innebär att låneavtal som fallit utanför paragrafens tillämpningsområde 

och som ingåtts i tidigare skede, kan efter förändring, om den uppfyller rekvisiten i paragra-

fen, bli tillämplig.99 

Dock skall det tilläggas att en föreskrift om vad ett förslag till beslut ska innehålla inte finns 

i lagen, vad gäller kapitalandelslån. Sådana innehåll finns till bland annat när ett företag ska 

uppta en nyemission och emission av teckningsoptioner och konvertibler.100 

5.3 Kapitalandelslån 

Möjligheten till att utfärda tvingande konvertibler, anses vara den största nyheten i aktiebo-

lagslagen, tillsammans med kapitalandelslånet. Ett kapitalandelslån kan definieras som ett 

”finansiellt instrument där återbetalning bestäms på annat sätt än genom ett nominellt eller indexerat pen-

ningbelopp. Belopp som bolaget ska betala tillbaka är helt eller delvis beroende av utdelningen till aktieä-

garna, kursutvecklingen på bolagets aktier, dess resultat efter finansiella ställning”.101 

Det tilltalande med kapitalandelslån är att utformningen kan ske på flera olika sett. Bland 

annat kan man utföra en konstruktion där värdeöverföringen förekommer i skilda faser, där 

aktiernas värde är en beroende faktor. Det går även att utföra kapitalandelslån, genom att 

följa aktiekursen. Denna anpassbarhet har gjort kapitalandelslånet, både fördelaktigt och 

användbart. Genom detta finansiella instrument har det skapats strukturer, som tidigare 

enbart uppnåddes via sammanställning av optioner, vinstandelslån och utnyttjande av efter-

ställning. I nutid kan kapitalandelslånen skräddarsys som instrument för att de ska vara an-

passliga till bolaget för investerare, med hänsyn till dess risker. Dock finns det inte bara 

                                                 
98 Prop. 2006/07:70 s. 90. 

99 Prop. 2006/07:70, s. 91.  

100 Larsson Daniel, Kapitalandelslånets återkomst – ett finansiellt instrument med bred potential, Publicerad: 

13 juli 2005. 

101 SOU 2012:64, s. 354. 
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fördelar med lånet, utan även nackdelar, och en sådan är att stämman måste besluta om 

huruvida lånet ska genomföras eller inte, vilket leder till att det tar tid.102 

5.3.1 Särskilda aktiebolagsrättsliga regler 

Genom ändringen av vinstandelslånet och kapitalandelslånet kom avgränsningen att bli 

snävare än tidigare. Som nämnts tidigare måste ett beslut gå igenom olika instanser för 

godkännande, bland annat måste den föregås av bolagsstämmobeslut eller bemyndigande, 

om utformningen av lånevillkorets storlek av den ränta som ska löpa på lånet eller det åter-

betalade beloppet ska öka om bolagets utdelning eller vinst till aktieägarna ökar. Dock om-

fattas inte denna bestämmelse av lagtexten, där storleken på lånet där räntan ska löpa på lå-

net eller återbetalda beloppet minskar om bolagets utdelning eller vinst till aktieägarna 

ökar.103 Även lånevillkor där återbetalningspliktiga kapitalbeloppet eller räntan ökar om ut-

delningen eller vinsten till aktieägarna sjunker, faller inte inom paragrafens tillämpningsom-

råde.104 

5.3.2 Användandet av kapitalandelslån 

Användandet av ett kapitalandelslån kan enklast förklaras genom ett exempel. För att kapi-

talandelslånet ska bli aktuell som kapitalanskaffningsinstrument, bör det finnas en stor ak-

tiepost i ett bolag (bolag A). Denna aktiepost ska förvärvas av flera intressenter. Sedan pla-

ceras ägandet i ett för ändamålet grundat aktiebolag, SPV, bolag B, vilket finansieras med 

ett kapitalandelslån.  

5.3.3 Beslutsfattande organ 

Ett beslut fattas av bolagsstämman för upptagande av kapitalandelslån. Ingen skillnad görs 

mellan årsstämma och extra bolagsstämma, enligt lagtext, vilket innebär att typen av bo-

lagsstämma är oväsentlig vid fattande av ett beslut. Styrelsen kan bli bemyndigad av bolags-

stämman att fatta beslut om upptagande av kapitalandelslån, dock kan ett sådant bemyndi-

gande endast vara gällande i sig fram till nästföljande årsstämma.  

                                                 
102 Pilotti Martin, CFO world. Expertpanelen: Så drar du nytta av kapitalandelslån, 2010-03-09.  

103 Prop. 2006/07:70 s. 68 f. och 90.  

104 Prop. 2006/07:70 s. 90 f. 
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Vidare skall det tilläggas att, ett beslut som skall fattas om huruvida ett kapitalandelslån ska 

upptas eller inte, ska ett bemyndigande för styrelsen fattas med enkel majoritet. Det innebär 

att bolagsstämmans beslut fastställs då den erhållit mer än hälften av rösterna.105 

Kapitalandelslån skiljer sig från andra typer av lån och anses ha en koppling till bolagets re-

sultat eller finansiella ställning.106Kapitalandelslånets villkor kan medföra en beaktningsvärd 

påfrestning för bolaget och därmed hämma utrymmet för framtida utdelning.107 

Det kan påpekas att vid upptagande av kapitalandelslånet medger lagen ingen förutsättning 

om att ett godkännande måste komma från bolagsstämman, utan beslutet eller bemyndi-

gandet från bolagsstämman måste finnas när lånet upptas. Ett lån tas upp i normalfallet då 

ett bolag ingår ett nytt låneavtal.  

5.4 Beskattning av kapitalandelslån 

En definition av kapitalandelslånet finns inte i inkomstskattelagen. Det finansiella instru-

mentet beskattas endast vid avyttring, detsamma gäller för vinstandelslånet som delägarrät-

ter, då man anser att dessa innehar likheter vad gäller aktier. En betydande likhet mellan in-

strumenten är att inget nominellt belopp bestäms i förväg, vid återbetalning av lånet. Lånet 

är däremot bunden av bolagets resultat och finansiella ställning.108 

Vad gäller avdragsrätten finns det inga begränsningar för räntan vad gäller kapitalandelslån-

et, i motsvarighet till det som föreskrivs för vinstandelslånet. Istället ska det låntagande fö-

retaget, i motsvarighet med vad som gäller för återköp av egna aktier, att inte uppta kapital-

vinst, och inte heller dra av kapitalförlust på lånet.109 

                                                 
105 Jfr 7 kap. 40 § ABL. 

106 Prop. 1975:103 s. 222. 

107 Prop. 2004/05:85 s. 368 f. 

108 48 kap. 2 § IL. Se även prop. 2005/06:39, s. 30. 

109 Prop. 2005/06:39,s. 28 ff.  

http://zeteo.nj.se/ppd/template.htm?view=dogoto&ref=xpropq_1975q103_s_222x_lopnr10
http://zeteo.nj.se/ppd/template.htm?view=dogoto&ref=xpropq_2004q05q85_s_368x_lopnr11
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6 Rättsdogmatisk översikt av Vinst- och Kapitalandelslån 

6.1 Vinstandelslån och Kapitalandelslån 

Begreppen vinstandelslån och kapitalandelslån har behandlats i doktrin i mindre omfatt-

ning, i jämförelse med andra begrepp. Det kan bero på att båda begreppen inte varit av ett 

stort intresse för företag, på grund av deras bakgrund. De har ända sedan Kreugerkraschen 

setts som en osäkerhet av allmänheten, trots sina fördelar (som kommer att behandlas i 7 

kapitlet). Företag väljer idag att använda sig av andra finansiella instrument än vinstandel-

slån och kapitalandelslån, då de anser att osäkerheten inte är lika hög. Vidare kan det näm-

nas att reglerna som styr vinstandelslån och kapitalandelslån, har mestadels utkommit från 

praxis, efter Kreugerkraschen.110 

6.2 Primära begrepp 

De två primära begreppen som författaren har använts sig av i arbetet är vinstandelslån och 

kapitalandelslån, de båda begreppen har behandlats tidigare i arbetet och anser att en ytter-

ligare definition inte är nödvändigt. Det ska påpekas att vinstandelslån och kapitalandelslån 

inte är de enda finansiella instrumenten som kan ges ut, utan det finns många andra som 

dessutom är mer fördelaktiga.  

Vinstandelslån och kapitalandelslån är två begrepp som berör inte bara civilrättens område, 

utan även skatterättens. Dock kommer uppsatsen inte att lägga allt för mycket fokus på de 

skatterättsliga reglerna, utan hålla sig till det civilrättsliga. Anledningen till varför författaren 

valt att nämna vissa skatterättsliga regler, är för att kunna identifiera ytterligare en skillnad, 

som leder till att läsaren erhåller en större kunskap inom området.  

De båda finansiella instrumenten som nämnts ovan fungerar som ett låneinstrument för att 

tillskjuta kapital i bolaget, likt vid utförande av emission inom ett företag. För att ett beslut 

om vinstandelslån eller kapitalandelslån ska vara godkänt måste vissa kriterier vara upp-

fyllda.111 

                                                 
110NJA 1935 s. 270. 

111 Se 5.2, och 4.4.2. 
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6.3 De finansiella instrumentens behandling 

6.3.1 Lag 

Lagen reglerar inte vinstandelslån och kapitalandelslån direkt i lagtexten, utan de behandlas 

under rubriken ”vissa lån” i 11 kapitel 11§ i 2005 års aktiebolagslag. De finansiella instru-

mentens behandling har till för det mesta, som nämnts ovan, behandlats och tagits fram ur 

praxis och förarbeten. Det ska påpekas att vinstandelslån har varit placerad i andra lagrum i 

tidigare aktiebolag. Vad gäller kapitalandelslån ska det belysas att den har varit otillåten att 

utfärda mellan 1975 års aktiebolagslag fram till 2005 års aktiebolagslag.  

6.3.2 Förarbeten 

Vinstandelslån och kapitalandelslån behandlas till stor del i förarbetena, då framförallt i 

propositionen och SOU. Eftersom uppsatsen behandlar aktiebolagslagen ur ett rättsutveck-

lande perspektiv har författaren använts sig av betänkanden inför aktiebolagslagen 1944, 

1975 och 2005. Författaren har noggrant granskat förarbetena inför varje aktiebolagslag, 

och tagit fram den relevanta informationen som är av mest värde för att besvara syftet. An-

ledningen till varför en rättsutveckling har gjorts, har att göra med att de finansiella begrep-

pen är svåra att definiera utan en genomgående utredning. Därför har rättsutvecklingen va-

rit av stor vikt för författaren vid besvarandet av syftet och även för en eventuell jämfö-

rande studie som kommer att ske i näst kommande kapitel.  

Vinstandelslån och kapitalandelslån har gått under flera olika namn (benämningar), och 

funnits sedan 1930 talet, då fenomenet för fösta gången realiserades av Ivar Kreuger. Vid 

den tiden var reglerna om hur sådana lån ska tas upp begränsade, men kom att bli mer 

strängare med åren. Vid införandet av då gällande 1975 års aktiebolagslag, valde lagstiftaren 

att förbjuda kapitalandelslånet. Dock upphävde man förbudet i samband med införandet av 

2005 års aktiebolagslag och anledningarna var flera.112 

6.3.3 Praxis 

När praxis kommer på tal vid frågor rörande vinstandelslån eller kapitalandelslån är NJA 

1935 s. 270 det ledande rättsfallet på området, som är ett av de viktigaste rättsfallen i mo-

dern tid. Hur vinstandelslån och kapitalandelslån ska betraktas belyses dock inte av rättsfal-
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let, utan belyses till större del av förarbetena. Rättsfallet fick mycket uppmärksamhet fram-

för allt på grund av att värdepapper vid den tiden inte var lagreglerade. Investerare hade yr-

kat på att de gjort stora förluster i samband med köpen av förbindelserna. Vidare menade 

investerarna att de förlitat sig på de uppgifter som bolaget visat upp, vilka visade sig inte 

vara riktiga. Det som kom att påverka användningen av det finansiella instrumentet var att 

HD fastslog att: innehavare av aktierna borde jämställas med aktieägare i bolaget. 

Rättsfallet har varit fundamentalt för vinstandelslån och kapitalandelslån då det tidigare inte 

funnits några regler om huruvida investerare skulle agera i sådana fall som i Kreugerkra-

schen, där bolagen försattes i konkurs.  

6.3.4 Doktrin 

Då behandlingen av ämnet varit sparsam vad gäller doktrinen har författaren valt att ta till-

gång av artiklar och andra liknande essäer. En doktrin som varit av stor hjälp, är framför 

allt Jan Andersson, som skrivit litteraturboken Kapitalandelsskyddet. Litteraturen nämner 

vinstandelslånet och kapitalandelslånet i mindre omfattning.  

6.4 Utvecklingen av de finansiella instrumenten sedan 1930 

Sedan Kreugerkraschen och NJA 1935 s. 270 har det inte tillkommit någon motsvarande 

praxis på området, vilket kommet att tas upp längre ner i texten.  

Betänkanden kom till 1944 års aktiebolagslag, dock fanns det inget förbud för utgivan-

det/upptagandet av lån vid den tiden, vilket var märkligt, då ett förbud infördes av lagstif-

taren i 1975 års aktiebolagslag. Frågan som uppkommer är varför det tog ca 40 år tills ett 

förbud fastslogs av lagstiftaren. Det finns inget svar på den frågan, och inte heller någon 

egentlig grund till varför förbudet fastslogs. Det var just av den anledningen som kapitalan-

delslånet kom att tillåtas igen, då anledningen för förbudet var vagt. Kunskapen om kapita-

landelslånet har varit begränsad och intresset svagt på grund av att riskbedömningen för 

kapitalandelslånet kan anses vara komplex och att det är inte många personer som besitter 

kompetensen för att bedöma huruvida lånet är lönsamt eller inte. Dock ska det konstateras 

att osäkerheten inte bara ligger på investerarens sida, utan även företagens. Författaren an-

ser att inga problem, vad gäller vinstandelslån eller kapitalandelslån, har uppstått de senaste 

40 åren, då deras användning inte varit av intresse för företagen, och av den anledningen 

har det inte tillkommit många tvister. Det finns idag ett antal olika tillvägagångssätt för att 
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öka kapitalet i ett företag, och därför väljer företagen att använda sig av de metoder som är 

”säkrare”, och enligt dem mer ”gynnsammare”.  

En annan anledning till varför företag inte ”vågat” utställa vinstandelslån eller kapitalandel-

slån, har att göra med att dessa finansiella instrument inte riktigt definierats tydligt nog. Att 

investera i något, eller uppta lån, kräver att den som ska investera har god kunskap om vad 

denne binder sig till. Inte heller har det i tidigare lagstiftning visats hur de skatterättsliga 

reglerna ser ut för de båda finansiella instrumenten.  

Frågan författaren ställer, är varför det finns en stor brist i fakta, i form av definition, för 

vad som gäller för dessa begrepp? Är förklaringen att vinstandelslånet och kapitalandelslån-

et blivit överspelade och därmed ersatta med andra finansiella instrument, att dessa lån inte 

behöver tydliggöras? Vidare saknas en förklaring till varför det endast finns ett viktigt rätts-

fall som berör vinstandelslån och kapitalandelslån (NJA 1935 s. 270)? Är förklaringen till 

varför det inte tillkommit mer praxis under nästan 80 år, att spelreglerna är allmänt kända 

och därmed förklarade, både inom civil- och skatterättens områden, att domstolen inte 

längre behöver uppta frågor av rang? Eller kan det vara så att tvister bara tas upp i skiljeför-

faranden, där de genomgående avgörs, likt vid tvister inom avtals- och köp rätten. 
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7 Analys 

7.1 Vinst- och kapitalandelslån – skillnader och likheter 

Idag nämns det i aktiebolagslagens 11 kapitel 11 § att det finns två finansiella låneinstru-

ment, vilka är vinstandelslån och kapitalandelslån. Dessa låneinstrument beskrivs inte när-

mare i lagtexten, för bland annat hur villkoren ser ut etc. Dock finns en definition av dessa 

i SOU 2012:64, där man definierar ett vinstandelslån som ett ”lån där räntan helt eller delvis 

styrs av hur stor utdelning till aktieägarna som bolagsstämman beslutar, kurs- utvecklingen på bolagets ak-

tier, bolagets resultat eller bolagets finansiella ställning”. Vidare definieras kapitalandelslånet som 

ett lån bundet av någon av samma faktorer, av beloppet som ska betalas tillbaka till långiva-

ren.  

Varken vinst- eller kapitalandelslån har tagits upp i en djupare analys, vilket har gjort de 

båda begreppen något svårt att definiera för allmänheten. De båda begreppen har identifie-

rats som olika av framför allt förarbeten, dock skall påpekas att dessa finansiella instrument 

är identiska i vissa sammanhang. Ett vinstandelslån som tas upp med en väldigt lång löptid 

är mer eller mindre identiskt med ett upptagande av ett kapitalandelslån. Det eftersom in-

vesterare i båda sammanhangen betalar för framtida förväntade vinster, snarare än lånar ut 

pengar.  

Vad gäller skillnaderna mellan vinstandelslånet och kapitalandelslånet, kan det konstateras 

att det inte uttryckligt framgår av aktiebolagslagen, dock kan det nämnas att kapitalandel-

slån skiljer sig från vinstandelslån då både återbetalningsbeloppet och räntan är beroende 

av bolagets utdelning till aktieägarna eller av bolagets vinst. Vad gäller vinstandelslån är rän-

tan den enda faktorn som kan komma att variera beroende på den finansiella ställningen i 

bolaget.  

Möjligheterna för företag har idag blivit större i och med avskaffandet av förbudet mot ka-

pitalandelslånet, på så sätt kan företag anpassa sina finansieringslösningar. Att kunna knyta 

amorteringar och räntebetalningar till bolagets utveckling, är för låntagarna en oerhört 

gynnsam faktor, då denne kan genom en kapitalkostnadsbörda anpassa sig efter företagets 

betalningsförmåga. Vidare kan nämnas att möjligheten till att anpassa avkastningsförmågan, 

ökar möjligheter att dra till sig kapital.  
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Vidare kan påpekas att de belopp, vad gäller kapitalandelslånet, som ska återbetalas blir 

marknadsanpassade eftersom marknadsvärdet likställs med värdet på det låntagande företa-

gets aktier. Då marknadsvärdet på ett onoterat företag är svårare att återsätta kan kapitalan-

delslånet tänkas lämpa sig bättre för börsnoterade företag än i onoterade, i jämförelse med 

vinstandelslån.  

En stor skillnad togs upp i propositionen 1975:103 där lagstiftaren menade att vinstandel-

slån medför rätt till återbetalning, med ett indexberäknat eller nominellt belopp. Kapitalan-

delslån å andra sidan medför rätt till betalning beräknat utifrån marknadsvärdet, eller uti-

från tillgångarna i bolaget, genom en viss kvotdel. 

Vad gäller likheter för de båda finansiella instrumenten kan det först konstateras att ett be-

myndigande från bolagsstämman måste ske för utfärdandet av både vinstandelslån och ka-

pitalandelslån. Vidare måste bolagsstämmans beslut eller bemyndigande finnas när lånet 

upptas, när det talas om bolagsstämmans godkännande.  

Ytterligare en likhet mellan kapitalandelslån och vinstandelslån skulle vara att de båda in-

strumenten kan riktas mot externa finansiärer med stöd av enkel majoritet, utan en företrä-

desrätt för aktieägare. Vid upptagande av emission kan en avvikelse från företrädesrätten 

göras, dock måste beslutet ske av en kvalificerad majoritet av aktieägarna. Detta är en stor 

skillnad i utställandet av de finansiella instrumenten, vilket är en stor fördel med kapitalan-

delslån, då det skapar en större flexibilitet.  

7.1.1 Fördelar 

7.1.1.1 Kapitalandelslån 

Det finns flera fördelar med att uppta ett kapitalandelslån och eftersom fördelarna är bero-

ende av långivaren eller låntagaren, ska kapitalandelslånet exemplifieras ur varje parts per-

spektiv.  

En fördel är att kapitalandelslån kan medföra en högre avkastning för investerare, vilket är 

en faktor som lockar investerare som väljer riskfyllda och därmed osäkra projekt, framför 

det säkra. Vidare kan det påpekas att företags amorteringar och räntebetalningar är kopp-

lade till utvecklingen av bolaget, och i  vissa situationer, såsom vid ekonomiska svårigheter 

påverkas kassaflödet positivt i företaget, då man förbigår kraven på återbetalning.  
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En annan fördel med upptagandet av kapitalandelslån berör redovisningen. Då man kan 

formge kapitalandelslånet som eget kapital, kan en viss del av avkastningen redovisas direkt 

mot eget kapital istället för resultatet.  

En fördel som framhållits tidigare i uppsatsen är att villkoren i ett kapitalandelslån kan 

skräddarsys av investerare i jämförelse med aktiebolagslagen där en likabehandling av akti-

erna ska gälla. Detta är möjligt då det råder avtalsfrihet beträffande kapitalandelslån och vid 

utformningen av villkoren. Att investerare bestämmer villkoren kan komma att leda till att 

avkastningskravet sjunker, i jämförelse med aktieinvestering.  

Det är möjligt att tillskapa andra aktieliknande instrument vid utställandet kapitalandelslån-

et, vilket är en stor fördel. Ett instrument kan utformas på ett sätt att det blir identiskt med 

en röstlös aktie, under förutsättning att man använder ett av de finansiella instrumenten 

(kapitalandelslån eller vinstandelslån). Ett skapande av ett sådant instrument gör av olika 

anledningar och kan vara användbar och attraktiva i olika situationer. Ett exempel skulle 

vara att inflytandet av ett sådan instrument skulle bli som ett incitamentsinstrument för le-

dande befattningshavare.  

7.1.1.2 Vinstandelslån 

En fördel med vinstandelslån kan anses vara att finansieringsrätten kan likställas med aktie-

kapitalet, vilket på verkar ett företags kassaflödesperspektiv positivt då räntebetalningar och 

bolagets ekonomiska tillväxt är förenade med varandra. Det leder till att räntebetalningen 

inte blir tvingande, ifall att de skulle inträffa ekonomiska svårigheter eller då företaget inte 

längre alstrar vinst vid vissa tillfällen.  

Både långivare och låntagare kan dra fördel av vinstandelslånet. En årlig avkastning kan till-

försäkras långivaren, i form av fast ränta, medan företagets lönsamhetsutveckling kan tas 

del av genom vinstandelsräntan. Låntagaren å andra sidan erhåller genom vinstandelslånet 

en kapitalkostnadsbörda, vilket är anpassningsbar till företagets kassaflöde, utan förändring 

av ägarstruktur.   

7.1.2 Nackdelar 

7.1.2.1 Kapitalandelslån 

Sedan kapitalandelslånet blev tillåtet har det finansiella instrumentet inte varit lika efterfrå-

gat av företag eller investerare, som det var innan, trots att det visat upp stora fördelar i 

jämförelse med andra instrument. Anledningen till det kan ha att göra med  de historiska 
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händelser,113som blev en skam för kapitalandelslånets rykte. Kapitalanskaffningsinstrumen-

tet kan även anses vara komplicerad och avancerat, vilket är en annan anledning till varför 

kapitalandelslånet inte är av ett stort intresse. Det är även svårt att överblicka de ekono-

miska konsekvenserna för potentiella investerare, vid investering via kapitalandelslån, vilket 

framkallar en osäkerhet hos investerare att uppta ett sådant lån. Ytterligare anledning till 

varför investerare och företag väljer att inte använda sig av kapitalandelslånet är på grund 

av att kunskaperna och fördelarna om instrumentet är begränsade.  

Som nämnts finns en stor brist vad gäller erfarenhet av det finansiella instrumentet, då var-

ken doktrin eller lagtext preciserar kapitalandelslånets karaktär, medför det till en bred an-

passbarhet vid utformning av villkor. Dock ska det påpekas att detta inte alltid är till en 

fördel, då parterna blir beroende av upplägget på kapitalandelslånet. Då standardvillkor inte 

existerar är det viktigt att en stor försiktighet och aktsamhet beaktas vid utformningen av 

framförallt kreditvillkoren för kapitalandelslån. Dessa villkor kommer att anpassas för det 

särskilda ändamålet, vilket ligger till grund för utlåningen ju längre bort man rör sig från 

traditionell utlåning. Specialanpassningen uppskattas ha en hög kostnad, vad gäller transakt-

ionskostnader, när det är fråga om kapitalandelslånet. Då de juridiska efterverkningarna 

oftast är svåra att förutsäga, ökar risken för denna typ av finansieringsinstrument, och ut-

formningen av kostnaden kan förväntas bli hög, vad gäller den juridiska tryggheten.  

7.1.2.2 Vinstandelslån 

Vinstandelslån är ett instrument som inte används ofta, vilket har att göra med dess kost-

nader. Vidare ska kreditgivaren kunna ”garantera” felfri avkastning för lånet, vilket är en av 

anledningarna till varför kreditvillkoren anpassas restriktivt.  

En annan nackdel med vinstandelslån är att den kan ses som oattraktiv ur bankens per-

spektiv, aktiekapitalet kan likställas med finansieringssätt och därmed krävs en full kapital-

täckning.  

Ytterligare en nackdel med vinstandelslånet är att vinstandelsräntans bestämmande kan 

manipuleras, vilket innebär att räntan minskar utan att låntagaren kan påverka det. Även 

handlingsfriheten som är till nackdel för långivaren kan komma att elimineras genom klau-

suler i avtalet.  
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7.2 Diskussion och konklusion 

Likheterna hos kapitalandelslån och vinstandelslån är störst i jämförelse med andra finansi-

ella instrument. Aktörer ute på marknaden har även visat att de inte ser någon skillnad på 

dessa, trots att de skiljer sig åt.114 

Vad gäller kapitalandelslån och vinstandelslån kommer investerare i framtiden med stor 

sannolikhet välja att inte knyta sig till sådana lån, på grund av osäkerheterna då instrumen-

ten är obeprövade, till skillnad från andra finansieringslösningar och instrument. Det är för 

investerare svårt att välja svåra oförutsägbara instrument, som är tekniskt komplicerade. En 

acceptans av kapitalandelslånet, som vedertaget kapitalanskaffningsinstrument, kommer 

förmodligen att ta sin tid, då det återigen blev tillåtet för inte så länge sedan.  

De investerare som kan komma att vara intresserade av kapitalandelslånet är förmodligen 

professionella investerare som besitter en förmåga att analysera finansieringsalternativen 

och överskåda följderna av en investering.  

Trots att finansieringsformen kapitalandelslån kan komma att ta tid tills den blir accepterad, 

bör det påpekas att flera investerare har i olika strukturer använt sig av vinstandelslån och 

kapitalandelslån för att skapa aktieliknande instrument. Syftet med detta var att bemöta sär-

skilda behov i det enskilda fallet. Sannolikheten för att kapitalandelslånet skulle användas 

till det ovan nämnda är mer troligt i större omfattning.  

Vinstandelslån å andra sidan har, trots att det aldrig varit förbjudet, till skillnad från kapital-

andelslånet, svenska företag inte använt sig av i lika stor utsträckning som andra instru-

ment. Anledningen till varför vinstandelslån inte använts kan ha att göra med Kreugers på-

verkan, som påverkade investerares syn på vinstandelslånet (då participating debentures). 

Dess dåliga rykte har följt med i historien vad gäller finansieringsalternativ. Dock finns det 

idag företag som väljer att använda sig av vinstandelslånet trots dess dåliga rykte. Anled-

ningen till detta är för att företagen har mer flexibilitet vid utställningen, i form av längre 

löptid och lägre kostnader.  

Således kan det konstateras att kunskapen om de båda finansiella instrumenten inte är all-

mänt känd för företag, vilket är en anledning till varför de inte utställer dessa i like stor om-

fattning. Vidare kan det påpekas att kunskapen om instrumenten inte är av företagens in-
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tresse, då andra metoder finns, som är mer ”pålitliga” till skillnad från kapitalandelslån och 

vinstandelslån.  

Intresseväckande är hur stort behovet är för vinstandelslånet och kapitalandelslånet, och 

vad som skiljer dessa åt. Det kan nämnas att endast en spekulation kan göras för huruvida 

kapitalandelslånet kommer att tillföra en allmän spridning på marknaden eller inte, dock 

kan ett antagande rimligen göras om att vid investeringar kommer kapitalandelslånet att bli 

det troliga alternativet då vinstandelslånet inte är lika tilltalande vad gäller investeringsfrå-

gor. Att kapitalandelslånet genom finansiering skulle nå en större spridning på marknaden 

är inte sannolikt stor. Vid investeringssituationer, bör ett beaktande däremot göras som en 

specialanpassad utväg. Vinstandelslånets begränsade självständiga spridning, kan däremot 

som grund till antaganden, komma att tjäna investering väl.  

Då många mindre privata investerare är inriktade på värde tillväxt kan dessa anses utgöra 

en tänkbar grupp som kan använda kapitalandelslånet. Det skulle göras för att öka investe-

rares intressen. Utbredningen blir förmodligen avgränsad till en specifik investeringskrets, 

och inte för allmänt förekommande finansieringsinstrument. Deltagande i dessa sorters 

”projekt” är av större intresse för investerare, då riskerna är högre vilket leder till chansen 

för en större avkastning.  

Efter att kapitalandelslånet blev tillåtet har begränsningar som rör utländska aktörer på den 

svenska marknaden eliminerats. I och med att utländska aktörer har haft kännedom om att 

instrumentet existerar kan det antas att benägenheten att investera i Sverige ökat från ut-

ländskt håll. Intresset för kapitalandelslånet kan möjligtvis öka då det med tiden blir allt 

mer vanligt. Utvecklingen kommer med stor del att ledas och drivas av internationella inve-

sterare.  

Vad gäller vinstandelslån anses den vara bättre lämpad för små och medelstora onoterade 

bolag, i jämförelse med noterade bolag. För att värdepapper ska vara attraktiva, är omsätt-

ningsbarheten och det noterade marknadsvärdet av störst relevans för investerarna. Likt 

kapitalandelslånet är vinstandelslån oftast en okänd finansieringsform bland allmänheten. 

Därför talar det för att det är svårare att omsätta lånet till skillnad från andra typer av in-

strument. Vidare kan det nämnas att marknadsvärdet på vinstandelslånet sjunker desto 

närmare man kommer återbetalningsdagen, då nominella eller indexuppräknade belopp ska 

användas vid återbetalning av lånet.  
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En intressant fråga som kan diskuteras är hur en kombination av vinstandelslån och kapita-

landelslån hade påverkat långivare samt låntagare. Skulle en sådan kombination av instru-

mentet medföra till större uppmärksamhet? En kuggaktie kan skapas genom att använda 

sig av de finansiella instrumenten, vinstandelslån och kapitalandelslån. Om ett bolag är no-

terat kan det återbetalningsbara kapitalbeloppet knytas till bolagets aktiekurs, samtidigt som 

den löpande avkastningen kan vara jämförlig med utdelningen på aktien. Dock knyts kapi-

talbeloppet till substansvärdet eller dylik om det handlar om onoterade bolag. Det har tidi-

gare varit svårt att skapa ett instrument som är jämförlig med en aktie, innan förbudet mot 

kapitalandelslånet hävdes, vad gäller dess ekonomiska rättigheter. Idag är det ännu oklart 

hur stort intresset för en sådan lösning är, dock kan en kombination av de finansiella in-

strumenten tänkas utgöra ett incitamentprogram. Författaren anser dock att kapitalandel-

slånet är det låneinstrument som kommer att användas mest, och inte bara som en fri-

stående lösning. En stor fördel med att kapitalandelslånet blev tillåtet igen är att otydlighet-

erna av de andra finansiella instrumenten kan komma att försvinna.  
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8 Slutsats 

Sedan Kreugerkraschen har vinstandelslån och kapitalandelslån varit i skuggan, när det 

handlar om finansiella låneinstrument. De båda begreppen har inte definierats grundligt i 

lagtext, eller praxis, utan i förarbete. Anledning till varför ingen klar definition av de båda 

finansiella instrumenten finns i lagtext har med dess bakgrund att göra, vilket föranlett att 

investerare/låntagare inte ansett instrumentet vara gynnsamt. Vidare har rättsläget när det 

handlar om skillnader och likheter mellan dessa finansiella instrument, varit osäkert.   

Det konstateras att skillnaderna är klart fler än likheterna mellan vinstandelslån och kapital-

andelslån. Kraven på ett vinstandelslån anses enligt författaren dock vara högre i jämförelse 

med ett kapitalandelslån. Detta eftersom vinstandelslån styrs av fler faktorer i jämförelse 

med kapitalandelslånet. Vidare kan det dock nämnas att det är svårt att avgöra för vilket av 

de finansiella instrumenten som är bäst användbar för företag, då de har olika syften. Där-

för är det viktigt att se över vilka fördelar kontra nackdelar låneinstrumenten erbjuder och 

därefter välja det mest lämpliga låneinstrumentet för det verksamhet som bedrivs.  

Författaren anser att fördelarna för kapitalandelslånet möjligtvis är större till skillnad från 

vinstandelslånet, framförallt på grund av dess anpassningsbarhet när det handlar om att 

skräddarsy sina egna villkor. En annan viktig faktor för att bedöma skillnader och likheter 

är intresset av de båda finansiella instrumenten.  I denna fråga anser författaren att vinstan-

delslån eller kapitalandelslån ligger på samma nivå, eftersom de båda kommer ha svårt att 

uppmärksammas av investerare på grund av den osäkerhet som råder då instrumenten är 

näst intill obeprövade, till skillnad från andra finansieringslösningar och instrument.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att skillnaderna och likheterna är flera mellan vinstandel-

slån och kapitalandelslån, vilka har nämnts i uppsatsen. Gränsdragningen för vilken av 

dessa som är mest gynnsam och fördelaktig för företag är svår att dra, och bör göras utifrån 

olika scenarion i det enskilda fallet.  
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