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Company forms in Sweden today originate in collaboration between the business world and 
the lawmakers. The German regulation for private corporations has been of great importance 
for the Swedish legislative development, because our Swedish private corporations originate 
in the German corporate form Aktiengesellschaft. Due to the legal framework of 
Aktiengesellschaft being too complicated for small entrepreneurs, Germany created the 
corporate form Gesellschaft mit beschränkter Haftung. This corporate form became popular 
in Europe. The debate regarding whether Sweden should choose the continental model with 
two corporate forms, or a simplification of the current private corporation form, escalated in 
the early 1990s. In Sweden all private corporations abide to the same legal framework, 
regardless of size, and therefore the debate is whether we should introduce a special company 
form for small firms or not. We believe that entrepreneurs have problems choosing a 
company form and that there are many questions arise for the one whom wishes to start a 
company. It is a big disadvantage to be personally accountable for the business and the only 
company form in Sweden that is free from that responsibility is private corporations. We 
assume that a private corporation can seem complicated for the individual whom is starting up 
a small business and that problems can arise when there is no easier alternative. The 
government is going to investigate the need for a new company form or amendments 
regarding simplifications for small private corporations. Some countries in Europe has 
reduced or abolished capital stock requirements for private corporations and this is one of the 
simplifications the government is considering for Swedish private corporations.  
 
The purpose of this essay is to find out if a new company form can be a possible solution for 
the problems surrounding the establishment and administration of small companies. The essay 
is accomplished with a hermeneutic approach and a qualitative research method. We have 
included both primary and secondary data and we have applied an abductive research 
approach. The primary data in the study includes seven interviews and the secondary data 
includes description of legal framework, the German corporate form GmbH, converting of 
company form and prior research in the field. The result of our study is that a new company 
form could be a possible solution to the problems surrounding the establishment and 
administration of small companies. Steps like cancelled statutory auditing, reduced capital 
stock or a simplification of the legal framework, are all possible to implement in existing 
company forms. We believe that solutions like these become more complicated, due to the 
entrepreneurs being compelled to interpret the law by themselves. A new law for a new 
company form will mean less all-out efforts in the long run for both the entrepreneurs and the 
business world. 
 
Keywords: company form, corporate form, conversion, simplifications, capital stock, 
statutory audit 



II 

Sammanfattning 
 
De företagsformer som idag finns i Sverige, har kommit till genom ett samarbete mellan 
näringslivet och lagstiftare. Den tyska aktiebolagsrättsliga regleringen har varit av stor 
betydelse för den svenska rättsutvecklingen, eftersom våra svenska aktiebolag har sitt 
ursprung i den tyska bolagsformen Aktiengesellschaft. Till följd av att regelverket för 
Aktiengesellschaft ansågs vara för komplicerat för småföretagarna, skapade Tyskland 
bolagsformen Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Den här bolagsformen, vilken inte har 
det komplexa regelverk som finns i den svenska aktiebolagslagen, blev populär i Europa. 
Debatten tog fart i början av 1990-talet angående om Sverige borde välja den 
kontinentaleuropeiska modellen med två bolagsformer, alternativt en förenkling av den 
befintliga aktiebolagsformen. I Sverige styr samma regelverk alla aktiebolag, oavsett om det 
är ett litet privat bolag eller ett stort publikt bolag, och därmed förs debatten huruvida vi bör 
införa en särskild företagsform för små företag. 
 
Vi upplever att det finns problem kring valet av företagsform och att frågorna därmed är 
många för den som vill starta ett företag. Det är en stor nackdel att vara personligt ansvarig 
för sin verksamhet och i Sverige är det endast aktiebolagsformen som befriar samtliga ägare 
från ansvar för bolagets förpliktelser. Vi förmodar att ett aktiebolag kan verka komplicerat för 
den person som startar ett litet företag och att problem kan uppstå när det inte finns något 
enklare alternativ. Eftersom aktiebolagslagen anses vara konstruerad efter de större företagens 
förutsättningar och behov, ska regeringen bland annat utreda behovet av en ny bolagsform 
alternativt lagändringar för att förenkla för små aktiebolag. Vissa länder i Europa har sänkt 
eller i princip avskaffat krav på aktiekapital för aktiebolag, vilket är en av förenklingarna som 
regeringen ska se över för svenska aktiebolag. Uppsatsens huvudfråga blir således; Kan en ny 
företagsform vara en tänkbar lösning på problematiken kring bildandet och förvaltningen av 
små företag? Syftet med studien är att pröva om en ny företagsform kan vara ett intressant 
alternativ till befintliga företagsformer. Uppsatsen ska även beskriva för- och nackdelar med 
de olika företagsformerna, vilket kan vara till nytta för dem som är intresserade av att starta 
eget företag. Vi anser att uppsatsens målgrupp kan gagnas av en ökad förståelse inför valet av 
företagsform samt ges verktyg för att påverka debatten för ett bättre alternativ.  
 
Uppsatsen utgår från vårt hermeneutiska synsätt, när vi har valt att fördjupa oss i 
problematiken kring bildandet och förvaltningen av små företag. Vi har valt en kvalitativ 
forskningsmetod och har använt oss av en abduktiv forskningsansats. Uppsatsens primärdata 
baseras på sju stycken intervjuer med företagare och näringslivsrespondenter. Studiens 
sekundärdata innefattar beskrivningar av de regelverk som gäller för respektive företagsform, 
den tyska bolagsformen GmbH, ombildning av företag samt befintlig forskning på området.  
 
Resultatet som vi har kommit fram till är att en ny företagsform skulle kunna vara en tänkbar 
lösning på problematiken kring bildandet och förvaltningen av små företag. Åtgärder såsom 
avskaffande av revisionsplikten, sänkt aktiekapital eller förenkling av regelverket, är även 
möjliga att genomföra i befintliga företagsformer. Vi anser dock att sådana lösningar blir mer 
komplicerade, till följd av att företagarna exempelvis måste tolka lagen själva. En ny lag för 
en ny företagsform innebär på sikt mindre kraftansträngningar för såväl företagarna som 
näringslivsrepresentanterna. 
 
Nyckelord: företagsform, bolagsform, ombildning, förenklingar, aktiekapital, revisionsplikt
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Förord 
 
Vi vill framföra ett varmt tack till alla respondenter som har engagerat sig och besvarat våra 
intervjufrågor. Er medverkan har varit till mycket stor hjälp i den process som har lett fram 
till den här uppsatsen. 
 

Christina Seger Kent Göransson 
Ewa Anderson  Jonas Andersson 
Malin Kry  Peter Wank 
   Johan Jöreteg 

 
Vi vill även särskilt tacka vår handledare Per Forsberg, som än en gång har varit ett stort stöd 
under hela uppsatsprocessen och har bidragit med insiktsfulla reflektioner. 
 
 
 
 
Borås, den 26 maj 2008 
 
 
 
Tina Näslund   Åsa Seger 
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1 Inledning 
 
Det inledande kapitlet utgör grunden till hela studien och ämnar ge läsaren en uppfattning 
om varför vi har valt att närmare analysera företagsformerna i Sverige. Kapitlet är indelat i 
bakgrund, problem, syfte, målgrupp, avgränsningar samt uppsatsens disposition. I kapitlen 
som följer presenterar vi de olika företagsformerna, vårt tillvägagångssätt för uppsatsen, 
våra egna undersökningar och vi avslutar med de slutsatser som vi har kunnat härleda. 
 
ˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇ 

1.1 Bakgrund 
 
Den person som i nuläget vill starta företag i Sverige har i huvudsak fem former att välja 
mellan; enskild näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag samt ekonomisk 
förening (Bolagsverket 2008b). Dagens bolagsformer har långa historiska rötter. I 
medeltidens Italien skapades ett förbud att låna ut pengar mot ränta och till följd av den här 
situationen skapades bolagsformen handelsbolag. Ägarna i ett handelsbolag fick utdelning på 
bolagets vinst, men eftersom de även blev personligt och solidariskt ansvariga för företaget 
ansågs inte bolagsformen vara bra. Som en reaktion mot problemet med solidariskt ansvar 
skapades bolagsformen aktiebolag, där ägarna kunde ställa sitt kapital till förfogande utan 
personligt och solidariskt ansvar över företaget (Smiciklas 2006). 
 
I Europa användes bolagsformen till en början av mycket stora företag och staten hade 
noggrann kontroll över bolagsbildningen. När industrialiseringen i slutet av 1800-talet hade 
nått full styrka, förde Tyskland rättsutvecklingen på området. Den tyska aktiebolagsrättsliga 
regleringen har varit av stor betydelse för den svenska rättsutvecklingen. Tyskland skapade 
bolagsformen Aktiengesellschaft (AG), som har varit en förebild för svenska aktiebolag. Den 
här bolagsformen, som var fri från personligt och solidariskt ansvar, resulterade i ett kraftigt 
ökat antal bolagsbildningar. Formen lockade även till sig oseriösa bolagsbildare, vilka hade 
som syfte att lura allmänheten på pengar. Med anledning av situationen som uppstod ersattes 
lagen av en sträng, stel och i många hänseenden tvingande aktiebolagslag, med syftet att 
skydda aktie- och fordringsägare (Skog 2006). 
 
Det nya tyska regelverket ansågs vara alldeles för betungande för mindre och medelstora 
företag. Tyskland skapade därför ytterligare en bolagsform Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (GmbH), som betyder företag med begränsat ansvar. Den här nya bolagsformen gav 
möjligheten att bedriva verksamhet utan personligt ägaransvar, även för småföretagare. Den 
mest väsentliga skillnaden mellan de två tyska bolagsformerna är att ägaren i GmbH har frihet 
att ensam utforma bolagets organisation, vilket inte är möjligt i AG. Det beror på att formen 
inte har de stränga regler som finns i aktiebolagslagen, angående bolagsstämma, styrelse och 
ledning. Bolagsformen GmbH blev snabbt en succé i Tyskland och spred sig över Europa. 
Lagstiftaren i Sverige och i övriga nordiska länder motsatte sig länge en uppdelning i två 
bolagsformer eller två bolagskategorier. I Sverige ansågs aktiebolagslagen vara så flexibel att 
den passade såväl små bolag med en eller ett fåtal ägare, som stora bolag med aktier spridda 
bland allmänheten (Skog 2006).  
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I samband med anpassningen till den Europeiska gemenskapen i början av 1990-talet, 
kretsade debatten kring huruvida Sverige borde välja den kontinentaleuropeiska modellen 
med två bolagsformer. I Europa pågår reformer i mer eller mindre omfattande utsträckning av 
aktiebolagslagstiftningen. Diskussionen kretsar kring alternativen; en förenkling av nuvarande 
aktiebolagslag eller två bolagsformer (Skog 2006).   
 
I Sverige infördes i mitten av 1990-talet bestämmelser om två stycken kategorier av 
aktiebolag; privata och publika. Kategorin publika aktiebolag är avsedd för större bolag med 
en stor och skiftande ägarkrets, medan kategorin privata aktiebolag är avsedd för mindre 
bolag med ett begränsat antal ägare (Skog 2004). Idag finns det över 330 000 stycken 
aktiebolag i Sverige och av de är cirka 1 300 stycken publika bolag1. Enligt Skog (2004) är 
den allmänna opinionen att lagstiftaren borde gå längre än enbart en uppdelning i två 
bolagskategorier, för att förenkla tillvaron för småföretagen. I nuläget är det alltså samma 
regelverk som styr de båda kategorierna och det bör införas en särskild bolagsform för små 
bolag, med väsentligt enklare regler än de nuvarande reglerna för privata aktiebolag. 
 

1.2 Problemdiskussion  
 
Det finns således en problematik kring nuvarande företagsformer och avsaknaden av en 
passande form för mindre företag. Vi för nedan en diskussion som mynnar ut i studiens 
huvudfråga. 
 
Många nyutexaminerade studenter funderar på att starta eget företag, men i regel läggs fokus 
på stora publika aktiebolag i företagsekonomikurser. Det finns därmed ofta en lucka i 
kunskaperna kring det ”lilla nystartade företaget”. Vi upplever att problematiken vid valet av 
företagsform finns kring framförallt risker, komplexitet och tankar kring framtida utveckling. 
Vi tror att frågorna för den som vill starta ett företag är många när det gäller valet av 
företagsform, såsom; Vilka för- och nackdelar finns gällande skatt, uttagandet av egen lön 
samt betalning av anställdas löner? Är de här momenten enklare i vissa företagsformer än 
andra? Vilka rättsliga krav ställs på respektive typ av företag? Har syftet med företaget någon 
betydelse vid val av företagsform och vad innebär varje val? Hur lätt är det att ändra 
företagsform på ett redan existerande företag?  
 
Vi upplever att merparten av företagarna ser det som en stor nackdel att vara personligt 
ansvarig för sin verksamhet. Om ett företag exempelvis skulle gå i konkurs, är de som har 
startat handelsbolag eller enskild firma utsatta för risken att bli personligt ansvariga för 
företagets skulder. Varför väljer då vissa att starta handelsbolag? Enligt Rolf Skog (2006) 
finns det i Sverige idag ingen annan företagsform än aktiebolag, som befriar samtliga ägare 
från ansvar för bolagets förpliktelser. Vi tror att för den person som startar ett företag i mindre 
skala, kan ett aktiebolag verka oerhört komplicerat och formen är förknippad med extra 
kostnader till följd av revisionsplikten. Det kan då uppstå problem när det inte finns något 
enklare alternativ och valet av formen aktiebolag upplevs som avskräckande.  
 

 
1 Kent Göransson Bolagsjurist Bolagsverket, intervju via e-post den 15 april 2008 
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FAR SRS:s ordförande Peter Clemedtson anser att en ny företagsform är ett bättre alternativ 
än ett avskaffande av revisionsplikten för små företag (Precht 2007). Samtliga medlemsländer 
inom den Europeiska unionen, får sedan år 1994 själva avgöra om revisionsplikten för de små 
aktiebolagen ska finnas kvar eller inte. I exempelvis Storbritannien har revisionsplikten tagits 
bort med motiveringen att kostnaden för revisionen översteg nyttan (Collins, Jarvis & Skerratt 
2004). Enligt Clemedtson kommer ett slopande av revisionsplikten medföra att förtroendet 
minskar för aktiebolagen och därför skulle en förenklad företagsform som passar just 
småföretagen vara ett bättre alternativ. Skatteverket och alla banker kommer även att tvingas 
utvidga sin kontroll vid ett slopande av revisionsplikten för småföretagare (Precht 2007).  
 
I kommittédirektivet 2007:132 har regeringen utsett Carl Svernlöv att utreda bland annat 
behovet av en ny bolagsform. Vederbörandes uppgift är att föreslå lagändringar gällande 
förenklingar för aktiebolag, som särskilt ska riktas till de små bolagens behov av förenklade 
associationsrättliga regler. Inledningsvis ska Svernlöv ta ställning till om kravet på lägsta 
aktiekapital för privata aktiebolag bör sänkas och undersöka vad det skulle innebära med en 
sänkning till 20 000 eller 50 000 SEK. Slutsatserna i den här delen redovisas sedan i ett 
delbetänkande. Svernlöv ska även klarlägga om behovet av en ny företagsform finns. Formen 
ska vara utan personligt betalningsansvar och vara särskilt anpassad för näringsverksamhet i 
liten skala. Svernlöv ska alternativt föreslå andra förenklingar i aktiebolagslagen och 
aktiebolagsförordningen. Den 31 mars år 2009 ska slutsatserna kring de nämnda förslagen 
läggas fram (Svenskt Näringsliv 2008). 
 
Så långt som det är möjligt ska Svernlövs förslag utformas så att aktiebolagens administrativa 
börda minskar. Viktiga intressen får inte förbises, såsom skyddet för aktiebolagets borgenärer, 
skattekontrollen och bekämpandet av ekonomisk brottslighet. Svernlöv ska överväga vilka 
för- och nackdelar en ny företagsform innebär. Vederbörande ska även kartlägga de generella 
problemen som de befintliga bolagsrättsliga reglerna innebär för små aktiebolag samt 
analysera reglerna med hänsyn till olika förenklingsförslag (Svenskt Näringsliv 2008). 
Aktiebolagslagen är i alltför hög utsträckning konstruerad för att passa de större företagens 
förutsättningar och behov. Enligt Justitiedepartementet finns det personer som vill starta ett 
litet aktiebolag, men som inte vågar ta steget på grund av att regelsystemet uppfattas som 
alltför krångligt (Regeringskansliet 2008). 
 

1.2.1 Huvudfråga 
 
Kan en ny företagsform vara en tänkbar lösning på problematiken kring bildandet och 
förvaltningen av små företag? 
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1.3 Syfte     
 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på huruvida en ny företagsform skulle kunna vara ett 
intressant alternativ till nuvarande företagsformer samt att bidra med kunskap om för- och 
nackdelar med de olika företagsformerna. Den ökade insikten anser vi kan vara till nytta för 
uppsatsens målgrupp, genom att dels vägleda inför valet av företagsform men även för att 
påverka debatten för ett bättre alternativ. 
 

1.4 Målgrupp 
 
Den kunskap som studien bidrar med kan vara till nytta för alla som är intresserade av att 
starta ett eget företag, men även för de som redan har en aktiv verksamhet. Vi anser dels att 
det finns ett behov av att klargöra vad som gäller för entreprenörer idag, men också att 
undersöka om den tyska bolagsformen GmbH är ett bättre alternativ till befintliga 
företagsformer. Är intresset och behovet tillräckligt stort från näringslivet finns möjligheten 
att Sverige framöver kommer att ha en annan uppsättning av företagsformer att välja mellan. 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att intervjua tre entreprenörer från tre olika företag i Västra Götalands län, Sverige. 
De aktuella företagsformerna är; enskild näringsidkare, handelsbolag samt aktiebolag. Vi har 
valt att inte intervjua någon från ett kommanditbolag, på grund av att företagsformen är alltför 
lik handelsbolag. När det gäller ekonomiska föreningar, finner vi att en representant från den 
här företagsformen är mindre intressant som föremål för en intervju. Vi upplever att den här 
formen främst är aktuell för exempelvis bostadsrättsföreningar, istället för vinstdrivande 
företag. För att läsaren ska få en uppfattning om företagsformerna väljer vi ändock att 
beskriva kommanditbolag och ekonomisk förening. Vi redogör inte för formerna stiftelse eller 
ideell förening, då de inte är relevanta för den person som vill bedriva företag i vinstsyfte.  
 
Fokus har lagts på mindre och relativt nystartade företag, eftersom de med stor sannolikhet 
har funderingar kring sina val av företagsformer. Då vi inte är intresserade av någon speciell 
branschegenskap, har vi valt företag ur olika branscher. Vi anser att företagarna kan bidra 
med en bild av beslutssituationen inför valet av företagsform. Som komplement till ovan 
nämnda intervjuer har vi valt ut ytterligare respondenter som är aktiva i det svenska 
näringslivet på olika sätt. De här personerna är representanter från Bolagsverket, Espira 
Inkubator AB, Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Borås samt Handelsbanken i Borås. I 
uppsatsen benämns de här personerna som ”näringslivsrespondenterna”. 
 
Utöver Sverige har vi begränsat oss till att studera situationen i Tyskland. Skälet till det här 
valet, är att ett intressant alternativ finns där och att den svenska aktiebolagslagen har sitt 
ursprung i Tyskland. Vi anser varken att processen kring bildandet av ett bolag i Tyskland 
eller deras beskattning är relevant vid införandet av en liknande företagsform i Sverige. Vi 
bedömer att nuvarande svenska regler på respektive område med all sannolikhet inte kommer 
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att ändras och vi redogör därför inte för de här momenten i vår beskrivning om den tyska 
bolagsformen. En annan avgränsning som vi har gjort är att vi endast beaktar bildandet och 
förvaltningen av företag och inte vilka regler som gäller vid avslut. Vi redogör inte för alla 
regler, utan ämnar ge en överskådlig bild av vad som gäller för de olika företagsformerna. 
Beträffande valet av litteratur har vi lagt fokus på relativt modern litteratur vad gäller olika 
alternativ av företagsformer. När det kommer till källorna i metodkapitlet har vi däremot 
använt oss till större delen av något äldre litteratur. Vårt argument för det här beslutet är att 
utvecklingen av forskningsmetodik överlag inte har förändrats de senaste åren, medan 
villkoren i näringslivet förändras kontinuerligt. 
 

1.6 Disposition 
 
Uppsatsen är upplagd på följande kapitel; 
 
Kapitel 2: Teori  
 
För att bilda en uppfattning om huruvida en ny företagsform kan vara en tänkbar lösning för 
småföretagarna, behövs kännedom om nuvarande företagsformer. Den här inblicken erhålls i 
teorikapitlet, genom en beskrivning av de olika företagsformerna vad gäller regler, risker, 
skatt, bildande, komplexitet, uttagandet av egen och anställdas löner samt ombildning. Vi 
presenterar även den tyska bolagsformen GmbH, för att se om den kan vara ett intressant 
alternativ till befintliga företagsformer. 
 
Kapitel 3: Metod  
 
Vi har studerat problematiken kring valet av företagsform utifrån vårt hermeneutiska synsätt 
och vi har genomfört en kvalitativ studie för att erhålla en djupgående analys. I uppsatsen har 
vi tillämpat en abduktiv forskningsansats, till följd av att vi alternerar mellan ansatserna 
induktion och deduktion. Vi har kritiskt granskat primär- och sekundärdata vad gäller 
giltighet, tillförlitlighet och relevans. 
 
Kapitel 4: Empiri  
 
Den empiriska undersökningen som vi har genomfört, består av intervjuer med näringsidkare 
från enskild firma, handelsbolag och aktiebolag samt representanter från Bolagsverket, Espira 
Inkubator AB, Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Borås och Handelsbanken i Borås. 
Intervjuerna har genomförts via e-post, telefon och personligt möte, efter respondenternas 
önskemål. Varje intervjusammanställning inleds med en beskrivning av företaget samt 
respondenten och därefter presenteras svaren. Intervjufrågorna till företagarna och 
näringslivsrespondenterna återfinnes i sin helhet i bilaga 1 och 2.  
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Kapitel 5: Analys  
 
För att kunna dra slutsatser som besvarar våra inledande frågor, har vi analyserat 
sammanställd teori och empiri. Vi har analyserat näringslivsrespondenternas svar separat från 
svaren som vi har fått från företagarna, eftersom de utgår från olika perspektiv. De områden 
som bland annat analyseras är; de rättsliga krav som ställs på respektive typ av företag, vilka 
skäl som ligger till grund för val av företagsform, om företagare upplever valet av 
företagsform som svårt, om företagare har behov av en enklare form för små verksamheter 
samt huruvida den tyska bolagsformen kan vara ett intressant alternativ för små företag i 
Sverige. 
 
Kapitel 6: Slutsatser  
 
Utifrån analysen har vi kommit fram till att en ny företagsform skulle kunna vara en möjlig 
lösning på problematiken kring bildandet och förvaltningen av små företag. Det är fullt 
möjligt att genomföra förenklingar i nuvarande företagsformer, men vi anser att en ny 
företagsform med ny lagstiftning är den minst krävande och bästa åtgärden för företagarna 
och näringslivsrespondenterna i längden. 
 
Kapitel 7: Avslutande diskussion 
 
Till följd av studien har olika idéer om intressanta forskningsalternativ uppstått. En 
kvantitativ undersökning om huruvida det finns ett behov av en ny företagsform, skulle kunna 
innebära att fler företagare engagerar sig i frågan och inte bara accepter situationen som den 
är. Utöver den tyska bolagsformen för småföretag, skulle det även vara intressant att göra en 
jämförelse med andra länder i Europa för att få inspiration till utformningen av en ny 
företagsform. 
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2 Teori 
 
Teorikapitlet handlar om de olika företagsformer som idag finns i Sverige, vad gäller 
bildande, risker, komplexitet, skatt, uttagandet av egen lön samt utbetalning av anställdas 
löner. Här presenteras även vad som bör beaktas vid en ombildning av ett företag samt den 
tyska bolagsformen Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Vi har inte kunnat finna någon 
tidigare forskning kring behovet av en ny företagsform, eller huruvida en sådan skulle kunna 
vara en lösning på problematiken kring bildandet och förvaltningen av små företag. De 
studier som finns kretsar till stor del kring skatteneutralitet, revisionsplikt, aktiekapital och 
förenklingar i befintliga företagsformer. 
 
ˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇ 

2.1 Associationsrätt och företagsformer 
 
Den del av juridiken som behandlar de lagar som gäller för bildandet och förvaltningen av 
bolag och föreningar kallas för associationsrätt. Lagarna reglerar både förhållandet till tredje 
man och de interna förhållandena inom associationen (Hemström 2007). En association är en 
sammanslutning mellan parter som arbetar för att nå ett önskat resultat och vissa krav måste 
vara uppfyllda för att det ska vara en association. Sammanslutningen ska vara byggd på 
medlemmar som frivilligt väljer att vara en del i sammanslutningen och verksamheten ska 
främja medlemmarnas gemensamma mål (Johansson 2007). De sammanslutningar som går 
under associationsrätten är enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag och 
ekonomiska föreningar. Enskild näringsidkare är ingen association, eftersom den 
företagsformen inte bygger på samverkan och avtal mellan olika individer (Smiciklas 2006). 
 
Associationerna kan vara öppna eller slutna, vilket innebär möjligheten att öka eller minska 
antalet medlemmar i sammanslutningen. Den främsta skillnaden mellan bolag och föreningar 
är att föreningar är öppna medan bolag är slutna. Föreningar kan ändra medlemsantalet utan 
att föreningen behöver ändra sitt avtal och kan i princip inte neka någon till att bli medlem. I 
ett bolag däremot, är det bolagsmännen som bestämmer vem som får komma med i 
sammanslutningen. Det här gäller även bolag som är riktade till allmänheten, eftersom det är 
bolagsmännen som styr hur stor mängd aktier som ska ges ut (Smiciklas 2006). Aktiebolag, 
ekonomiska föreningar och handelsbolag räknas som fåmansföretag/fåmanshandelsbolag när 
fyra eller färre delägare har bestämmande inflytande över verksamheten (Rabe 2008).  
 
I bokföringslagen och årsredovisningslagen finns det kriterier huruvida företag ska räknas 
som stora eller små företag och kriterierna gäller alla företagsformer. För att räknas som ett 
stort företag, ska mer än ett av nedanstående villkor vara uppfyllda de två senaste åren;  
 

• Fler än 50 stycken anställda 
• Mer än 25 MSEK i balansomslutning 
• Mer än 50 MSEK i nettoomsättning 

(FAR 2007) 
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2.1.1 Statistik 
 
Den vanligaste företagsformen i Sverige är enskild näringsidkare (se figur 2.1). Under senare 
år har dock aktiebolag blivit allt populärare som företagsform. Bolagsverket har under år 2007 
för första gången registrerat fler aktiebolag än enskilda firmor (se figur 2.2). Antalet 
registreringar av aktiebolag som skedde under år 2007 är det högsta antalet på 15 år. I 
dagsläget verkar trenden hålla i sig, eftersom 18 procent fler aktiebolag har registrerats under 
januari år 2008 än under januari år 2007 (Bolagsverket 2008a).  
 

Totalt antal registrerade företag år 2007, fördelat på företagsform
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Figur 2.1 Totalt antal registrerade företag år 2007, fördelat på företagsform 

(Bolagsverket 2008f, Egen konstruktion) 
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Figur 2.2 Utveckling av antal nyregistrerade företag, fördelat på företagsform 

(Bolagsverket 2008f, Egen konstruktion) 
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2.2 Enskild näringsidkare 
 
Den här företagsformen bedrivs av endast en fysisk person som är personligt ansvarig. I 
firmans namn förvärvar näringsidkaren personligen rättigheter, tar på sig skyldigheter samt 
för talan inför domstolar och andra myndigheter. Ägaren ansvarar personligen för 
verksamhetens avtal och firman har inte något eget kapital som är skilt från näringsidkarens 
privata kapital (Smiciklas 2006). Till följd av att det inte finns någon ekonomisk skiljelinje 
mellan den fysiska personen och företaget, uppstår vissa risker. Det finns inget ekonomiskt 
skydd, vilket innebär att i en situation där företaget går dåligt måste ägaren betala skulderna 
med sina privata tillgångar (Bolagsverket 2008c). Näringsverksamhetens tillgångar kan på 
motsvarande sätt användas för att betala ägarens privata skulder (Smiciklas 2006). En enskild 
näringsidkare bör därför hålla isär sin privata och företagets ekonomi (Bolagsverket 2008c). 
Den enskilde näringsidkaren har i stort sett själv frihet att bestämma hur verksamheten ska 
utformas och denne avgör om företaget exempelvis ska drivas i vinstsyfte eller för annat 
ändamål (Sandström 2006). 
 
Enskild näringsidkare bör söka registrering i Bolagsverkets handelsregister, för att skydda och 
offentliggöra näringsidkarens firma, typ av verksamhet, namn och adress. Företagets 
identitetsbeteckning blir densamma som ägarens personnummer (Smiciklas 2006). Att 
registrera enskild näringsidkare hos Bolagsverket kostar 1 000 SEK. Vad gäller 
företagsnamnet får en enskild näringsidkare endast skydd för företagsnamnet i det län där 
företaget är registrerat (Bolagsverket 2008c). Att skydda företagsnamnet i ytterligare län 
kostar 800 SEK/län (Bolagsverket 2008e). 
 

2.2.1 Särskild lagstiftning 
 
Det finns inte någon särskild lagstiftning som reglerar inbördes förhållande i en enskild firma, 
eftersom det inte är ett bolag eller annan association i juridisk mening (Smiciklas 2006). Den 
person som bedriver enskild firma är dock bokföringsskyldig enligt bokföringslagen. Stora 
företag ska upprätta en årsredovisning, medan små företag endast behöver upprätta ett 
årsbokslut. Företag som normalt har en årlig nettoomsättning på högst tre miljoner kronor kan 
upprätta årsbokslutet i förenklad form. Den består av en resultaträkning och en balansräkning 
och ska upprättas enligt god redovisningssed. Oavsett hur företaget redovisar, ska det ske per 
kalenderår (FAR 2007). En enskild näringsidkare har inget krav på att anlita en revisor för att 
granska verksamheten, men bör ta hjälp av en kunnig ekonomisk rådgivare (Bolagsverket 
2008c). 
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2.2.2 Skatteregler 
 
En enskild näringsverksamhet är inget eget skattesubjekt, utan det är näringsidkaren själv som 
beskattar företagets resultat (Lundén 2004). Oberoende av i vilken omfattning som 
kontantuttag görs, beskattas en enskild näringsidkare för verksamhetens resultat. 
Marginalskatt inklusive egenavgifter blir vid höga inkomster närmare 70 procent (Gyland 
2007).  
 
En enskild näringsidkare kan inte vara anställd i sin egen firma (Lundén 2004) och kan inte 
heller göra avdrag för lön till sig själv eller make/maka, utan får istället göra en 
inkomstuppdelning. Det innebär att makarna delar upp resultatet mellan sig och båda 
beskattas då som näringsidkare. När det gäller en medhjälpande make har denne rätt till en 
marknadsmässig ersättning, medan resultatet fördelas skäligt mellan makarna vid en 
gemensamt driven verksamhet. Eftersom en enskild näringsidkare är en fysisk person, kan 
denne ha inkomster i alla inkomstslag. Avgränsningen mellan näringsverksamhet och kapital 
är dock mest väsentlig, då skatt på kapitalinkomst endast är 30 procent medan 
förvärvsinkomster och uttag av egenavgifter är föremål för progressiv beskattning. 
Avkastning på kapital i verksamheten tillhör verksamheten och beskattas som en del av 
resultatet (Gyland 2007). 
 
De skattemässiga skillnaderna mellan enskild firma och aktiebolag håller på att utjämnas. 
Numera kan en enskild näringsidkare kvitta underskott i en nystartad verksamhet mot inkomst 
av tjänst eller framtida överskott, genom att avsätta vinstmedel (Bolagsverket 2008c). Den 
enskilde näringsidkaren har reserveringsmöjligheter avseende bland annat räntefördelning och 
avsättning till expansionsfond. För en del av överskottet ger räntefördelning en möjlighet till 
beskattning i inkomstslaget kapital istället för i näringsverksamhet. Enskild näringsidkare 
jämställs därmed med aktieägare, som tar upp utdelning i inkomstslaget kapital. Den här 
delen av resultatet blir då beskattad med endast 30 procent och den är varken 
förmånsgrundande eller belastad med egenavgifter/löneskatt. För att företagaren ska kunna 
expandera verksamheten med lågbeskattat kapital, finns möjligheten till expansionsfond. Den 
här delen av resultatet blir då föremål för expansionsskatt på 28 procent och den enskilda 
näringsidkaren jämställs då med en som bedriver verksamhet i aktiebolagsform (Gyland 
2007).  
 
Expansionsfonden är en form av skattekredit, eftersom avsatta medel ska återföras till full 
beskattning. Vid debiteringen av slutlig skatt tillgodoräknas den betalda 
expansionsfondsskatten. Såväl räntefördelning som avsättning till expansionsfond bygger på 
storleken av det egna kapitalet i verksamheten. Det innebär att möjligheten till avsättning för 
expansionsfond ökar när tillgångarna växer och när tillgångarna minskar ska fonden återföras 
till beskattning (Gyland 2007). Den enskilde näringsidkaren kan även göra avsättningar till 
periodiseringsfonder, med maximalt 30 procent av överskottet efter räntefördelning. Det här 
ger en möjlighet för företaget att skjuta på skatten under högst sex år. Numer blir den här 
avsättningen inte fördelaktig, eftersom periodiseringsfonder ska beläggas med ränta (Lundén 
2006). Genom nämnda reserveringar finns möjligheten till flertalet avdrag i 
näringsverksamheten och de görs i självdeklaration, skilt från bokföringen (Gyland 2007). 
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2.3 Aktiebolag 
 
Det räcker med en ägare för att bilda ett aktiebolag och denne kan vara en fysik person eller 
en juridisk person. Aktiebolag som ägs av en juridisk person, ingår i en koncern (Smiciklas 
2006). Ett aktiebolag kan ha i stort sett hur många ägare som helst (Af Sandeberg 2006), men 
enligt Collins, Jarvis och Skerratt (2004) har små aktiebolag sällan många ägare utan 
finansieras ofta av exempelvis banker och familjemedlemmar. Enligt Furubotn och Pejovich 
(1972) bildas ett bolag för att individer ska uppfylla sina egna intressen, det vill säga att 
individerna i samhället är nyttomaximerande. Möjligheten att dela ut vinsten till sina 
aktieägare är en egenskap som är fördelaktig för alla bolagets ägare.  
 
I det privata aktiebolaget ska aktiekapitalet bestå av minst 100 000 SEK och i det publika ska 
aktiekapitalet vara minst 500 000 SEK. Det som särskiljer bolagen är att endast publika 
aktiebolag kan vända sig till allmänheten för att införskaffa kapital (Hemström 2007). Ett 
publikt aktiebolag är inte synonymt med ett börsnoterat bolag, utan börsnotering är något som 
publika bolag kan ansöka om (Skog & Fäger 2007). Enligt Axlin (2002) går många i fällan 
och bildar ett aktiebolag för att begränsa sitt risktagande till 100 000 SEK. Den individ som 
vill starta ett aktiebolag av den aspekten bör ta reda på vad långivaren vill ha för säkerhet, 
eftersom långivare ofta kräver en personlig borgen utöver aktiekapitalet. Axlin anser att det 
råder aktiebolagshysteri, då många väljer formen främst för att verka större och finare. Vilket 
som passar företaget och ägarna/ägaren kommer i andra hand. 
 
Det räcker inte med ett avtal mellan ägarna, utan det är ett formbundet förfarande som ligger 
till grund för bildandet innan registrering hos Bolagsverket kan ske (Smiciklas 2006). 
Original av stiftelseurkunden och bolagsordningen ska skickas med ansökan till Bolagsverket 
samt ett bankkvitto på att aktiekapitalet är insatt på ett bankkonto. Innan registreringen kan 
ske ska det även finnas ett intyg på att en revisor verkligen har åtagit sig uppdraget samt en 
försäkran om att det är en auktoriserad eller godkänd revisor (Lundén 2006). 
 
De som bildar aktiebolag kallas stiftare och ska ha sin hemort inom Sverige. Om bildaren är 
en juridisk person, ska företaget ha sitt säte inom det Europeiska ekonomiska området. Den 
person som är omyndig, försatt i konkurs eller har näringsförbud, får inte vara stiftare. I 
stiftelseurkunden måste stiftarna uppge vissa viktiga uppgifter, som ska undertecknas av alla 
stiftare. Syftet med den här formaliteten är att ge aktietecknare och fordringsägare tillräcklig 
information om det blivande bolaget (Skog & Fäger 2007).   
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Stiftelseurkunden ska innehålla uppgifter om; 
 

• Stiftarnas fullständiga namn, personnummer och adresser 
• Registreringsnummer, om det är en juridisk person som är stiftare 
• Hur mycket som ska betalas för varje aktie (teckningskurs) 
• Vem/vilka som är styrelseledamöter och vem som har åtagit sig revisorsuppdraget 
• Om det finns rättighet eller skyldighet att tillskjuta något annat än pengar, exempelvis 

fastigheter, patent eller rörelse (apportegendom) 
• Om en aktie kan tecknas med andra villkor 
• Bolagsordningen som ska gälla i bolaget 
• Om bolaget ska ersätta kostnader för bolagets bildande 
• Om någon ska få särskilda rättigheter eller förmåner av bolaget 

(Lundén 2006) 
 
Bolagsordningen som ska gälla utformas av bolagets stiftare och det ska vara i enlighet med 
lagen. Den här offentliga handlingen innehåller en hel del obligatoriska uppgifter, såsom; 
 

• Firmabeteckning, vilken alltid ska innehålla AB samt uppgift om det är ett privat eller 
ett publikt bolag 

• Bolagets hemadress (på den här orten ska bolagsstämman hållas) 
• Vilken verksamhet som bolaget ska driva 
• Beloppet för vad aktiekapitalet ska uppgå till 
• Antalet utgivna aktier 
• Revisor (som har en mandattid på fyra år) 
• Antalet styrelseledamöter (minst en ledamot i privat bolag, minst tre ledamöter i 

publikt bolag) 
• Styrelsesuppleant (måste finnas om bolaget bara har en till två ledamöter) 
• Hur bolagsstämman ska sammankallas 
• Räkenskapsår  

(Af Sandeberg 2006) 
 
Registreringsanmälan kostar 2 000 SEK och ska bevittnas av två utomstående personer. När 
handlingarna är klara måste ansökan om registrering göras inom sex månader, för att 
handlingarna ska vara giltiga. Bolaget kan inte åta sig något innan Bolagsverket har godkänt 
registreringen, vilken utförs av en bolagsjurist. Registreringen ger ensamrätt på firmanamnet i 
hela landet. Namnet får inte förväxlas med ett annat bolag, men kan dock godkännas om det 
är två helt skilda branscher och om bolagen har sina säten på helt olika orter (Lundén 2006).  
 

2.3.1 Förvaltning 
 
Aktiebolaget är en juridisk person, vilket innebär att bolaget kan förvärva rättigheter och 
ikläda sig skyldigheter, samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter. Det är bolaget 
som äger tillgångarna och kan sätta sig i skuld från den dagen det har blivit registrerat som ett 
aktiebolag. Ägarna är därmed fria från personligt betalningsansvar för bolagets skulder 
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(Smiciklas 2006). Aktiebolaget ska föra ett register över alla aktieägarna, en så kallad 
aktiebok. Det är styrelsen som har ansvaret för att den upprättas och uppdateras (Af 
Sandeberg 2006). Aktieboken är en offentlig handling och alla som vill rösta på 
bolagsstämma måste vara införda i boken (Skog & Fäger 2007).   
 
Aktiebolaget ägs av aktieägarna, som har den yttersta beslutsrätten i bolaget. Sin beslutsrätt 
utövar aktieägaren på bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ (Skog & 
Fäger 2007). Genom att bolagsstämma hålls i bolaget ges en möjlighet för inaktiva ägare, som 
enbart fungerar som finansiärer, att delta i beslutsfattandet. Ägarnas rättigheter i ett bolag 
består av exempelvis rätten till vinst, inflytande, att vara med och utforma organisationen 
samt rätten till att utse ledare. De här rättigheterna varierar dock med hur ägarna har valt att 
organisera bolaget (Furubotn & Pejovich 1972). Varje bolag är skyldigt att hålla minst en 
bolagsstämma om året. Årsstämman ska hållas inom sex månader efter utgången av 
räkenskapsåret. På bolagsstämman ska beslut fattas om bland annat styrelse och deras arvode, 
fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstutdelning som har föreslagits av 
styrelsen. När som helst kan bolaget kalla till en extrastämma, om inte ärendet kan vänta till 
ordinarie stämma. Det kan exempelvis röra sig om nyemission, ändring i bolagsordningen och 
om bolaget har dålig ekonomi (Skog & Fäger 2007).  
 
Styrelsen, som har en mandattid på ett år, har det yttersta ansvaret för bolaget. I publika bolag 
ska det alltid finnas en verkställande direktör, som styrelsen utser. För de privata bolagen är 
det en valfrihet. Den verkställande direktören har ingen mandattid, utan anställs oftast 
tillsvidare, och dennes uppgift är att sköta bolagets löpande förvaltning (Af Sandeberg 2006). 
I ett litet bolag utgörs bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör av en och samma 
person. I de flesta fall upprättas bara de nödvändiga protokollen, såsom bolagsstämme- och 
styrelseprotokoll, utan att ett egentligt möte har förekommit (Lundén 2006). 
 
Det finns en rad möjligheter och förbud som gäller för aktiebolag, kring exempelvis; ökning 
av aktiekapitalet genom fond- eller nyemission, värdeöverföring, vinstutdelning, förtäckt 
utdelning, gåvor, låneförbud, förvärv av egna aktier samt minskning av aktiekapitalet. 
Reglerna är tvingande och fungerar som skydd för bolagets borgenärer, eftersom de kan bli 
utan ersättning om bolaget går i konkurs. Bolagets kapital är uppdelat på fritt och bundet 
kapital. Det fria kapitalet är, till skillnad mot det bundna kapitalet, utdelningsbart medel. Det 
bundna kapitalet består mestadels av aktiekapitalet och är en säkring för borgenärernas 
fodringar mot bolaget (Af Sandeberg 2006). 
 
Ett aktiebolag måste avsluta varje räkenskapsår med en årsredovisning, vilket är en offentlig 
handling. Årsredovisningen ska innehålla resultat- och balansräkning, förvaltningsberättelse, 
notupplysningar och en revisionsberättelse (Af Sandeberg 2006). Stora bolag ska även göra 
en finansieringsanalys och upprätta en delårsrapport (FAR 2007). Räkenskapsåret kan vara 
brutet med intervallerna; 1 maj – 30 april, 1 juli – 30 juni samt 1 september – 31 augusti. I alla 
aktiebolag ska en revisor granska bolagets årsredovisning samt styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning (Lundén 2006). En auktoriserad revisor ska revidera de 
stora bolagen, medan de små bolagen kan revideras av en godkänd revisor (FAR 2007). Om 
ett litet företag har gjort bokföring, bokslut och förslag till årsredovisningen helt korrekt själv, 
kostar revisionen mellan 10 000-20 000 SEK (Lundén 2006). 
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2.3.2 Särskild lagstiftning 
 
Den nu gällande aktiebolagslagen trädde i kraft den 1 januari år 2006, vilken är en anpassning 
till den Europeiska unionen. Den här anpassningen har lagstiftaren har arbetat med ända sedan 
i början av 1990-talet (Smiciklas 2006). Det här komplexa regelverket, som innehåller 32 
stycken kapitel och närmare 800 stycken paragrafer (Af Sandeberg 2006), har i huvudsak två 
skyddssyften; att skydda bolagets aktieägare och borgenärer (Skog & Fäger 2007). Lagen 
gäller alla aktiebolag – stora som små, börsnoterade som enmansbolag (Smiciklas 2006).  
 

2.3.3 Skatteregler 
 
Ett aktiebolag är ett eget skattesubjekt och därmed lämnas en egen inkomstdeklaration. 
Bolagets alla inkomster sammanräknas och beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet, 
vilket innebär 28 procent skatt för aktiebolag. Om en ägare tar ut lön från bolaget, betraktas 
denne som vilken anställd som helst och betalar då arbetsgivareavgifter. Aktiebolaget kan 
göra avsättningar till periodiseringsfonder med högst 25 procent av vinsten, för att 
resultatutjämna över åren (Lundén 2006). 
 
Enligt Lundén (2006) räknas de flesta aktiebolag som fåmansföretag och för dem finns 
särskilda skatteregler. Reglerna innebär bland annat att om ägaren har gjort en transaktion 
från bolaget till en närstående person, är det ägaren som får beskatta för det. Den närstående 
kretsen består av make/maka, föräldrar, syskon, far- och morföräldrar, barn, barnbarn och 
deras makar. Vidare menar Lundén (2006) att en uppdelning av löner inom familjen givetvis 
är intressant ur skattesynpunkt. För att förhindra en alltför fri skatteplanering mellan 
närstående, har olika begränsningar införts. Om närstående får ut lön från bolaget som 
överstiger marknadsmässig ersättning, får ägaren beskatta för den del som överstiger 
marknadsvärdet. 
 

2.4 Handelsbolag 
 
Ett handelsbolag bildas genom att minst två fysiska eller juridiska personer ingår ett 
bolagsavtal. Det finns inget tvång på att avtalet parterna emellan ska vara skriftligt, men det 
bör ändå upprättas ett sådant. Avtalet mellan bolagsmännen är till för att främja de 
gemensamma ändamålen, som oftast är kopplade till ett vinstsyfte. Nämns inget om det i 
själva avtalet, antas det att vinsten kommer att delas lika mellan bolagsmännen. Avtalet bör 
innehålla delägare insatser, organisationsnumret, firmanamnet, vilken sorts 
näringsverksamhet som bedrivs, platsen för huvudkontoret, bolagsmännens fullständiga 
uppgifter och slutligen vem som är bolagets firmatecknare (Hemström 2007). Vid bildandet 
av handelsbolag finns det inget krav på insatt kapital som vid ett aktiebolag (Lundén & 
Svensson 2005b). 
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Alla handelsbolag ska registreras i handelsregistret, för att inte räknas som enkla bolag 
(Hemström 2007). Registreringen görs hos Bolagsverket och kostnaden är 1000 SEK. 
Handelsbolaget får ensamrätt på sitt firmanamn i länet som bolaget registreras, men om 
företagaren vill ha ensamrätt på sitt namn över hela Sverige måste bolaget skyddsregistreras i 
alla län. Ett företagsnamn som är inarbetat, kan dock medföra ensamrätt över hela Sverige. 
Vid ansökan om registrering är det Bolagsverket som gör bedömningen om det föreslagna 
namnet kan registreras eller inte (Lundén & Svensson 2005b). 
 
Bolagsverket gör även en granskning huruvida det finns andra hinder för registreringen av 
bolaget. Exempelvis kan en person som är underårig eller som har en särskild utsedd 
förvaltare, inte biträda som bolagsman. Det är dock möjligt att ansöka om ett speciellt 
tillstånd. I vissa fall kan det finnas bolagsmän som inte har rätt att skjuta till den planerade 
insatsen. Det kan även röra sig om personer som inte får åta sig förpliktelser på grund av 
näringsförbud (Hemström 2007). Bolaget får ett registreringsbevis från Bolagsverket när det 
har blivit registrerat. Beviset innehåller ett tiosiffrigt organisationsnummer, vilket fungerar 
som ett personnummer för företaget. Registreringsbeviset används sedan vid kontakter med 
myndigheter, banker och andra som behöver kontrollera vilka som företräder bolaget. 
Företaget ska även registreras hos Skatteverket, vilket innebär fyra registreringar; 
arbetsgivaravgift (om företaget har anställda), mervärdesskatt, särskild A-skatt för delägarna 
och F-skattebevis för handelsbolaget (Lundén & Svensson 2005b). 
 

2.4.1 Förvaltning 
 
Handelsbolaget är en juridisk person, likt ett aktiebolag. Till följd av det här är det viktigt att 
skilja på bolagets interna förvaltning och relationer till olika tredje män (Hemström 2007). 
Delägarna i ett handelsbolag har ett personligt och ett solidariskt ansvar för bolagets skulder. 
Personligt ansvar innebär att delägarna ansvarar med hela sin privata egendom för bolagets 
skulder. Solidariskt ansvar innebär att en långivare kan kräva vilken som helst av 
bolagsmännen på hela skuldbeloppet. Det kan vara en bolagsman som inte har betalat sina 
skulder och därmed får de andra delägarna ett krav på sig. Den eller de delägare som blir 
skuldsatta kan dock i sin tur kräva sin kompanjon på skulden (Lundén & Svensson 2005b). 
Ansvaret brukar även uttryckas ”en för alla, alla för en”, därför passar den här bolagsformen 
bäst för delägare som har stort förtroende för varandra (Smiciklas 2006).  
 
Eftersom bolagsmännen har ett solidariskt ansvar, är det viktigt att var och en har kontroll på 
hur bolagets verksamhet utvecklas. Varje bolagsman har en kontrollrätt, som innebär rätten att 
granska bolagets räkenskaper. Kontrollrätten är den enda regel som inte kan avtalas bort 
genom bolagsavtalet, eftersom den är tvingande. Om en ny bolagsman inträder i bolaget 
ansvarar denne för bolagets samtliga förpliktelser, även för de förpliktelser som fanns före 
inträdesdagen. Den bolagsman som lämnar bolaget, ansvarar inte för skulder eller andra 
förpliktelser som uppkommer efter att utträdande och avregistrering har skett (Hemström 
2007). 
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Beträffande förvaltningen av verksamheten, kan en bolagsman avsäga sig från eller fråntas 
ansvaret om det finns ett skäl till det. Beslut om ett sådant förfarande tas av de övriga 
bolagsmännen och det ska fastställas i avtal. Finns inget avtalat, har varje bolagsman rätt att 
vidta åtgärder i förvaltningen av bolaget. När det gäller förvaltningen i övrigt bör den inte 
strida mot bolagets ändamål, vilket vanligtvis innebär att vinsten ska fördelas lika mellan 
bolagsmännen. Om en bolagsman skulle vilja genomföra en åtgärd som strider mot bolagets 
syfte och ändamål, ska alla bolagsmän vara överens om det. Även vid tillträde av en ny 
bolagsman, krävs det att bolagsmännen sedan tidigare godkänner inträdet (Hemström 2007). 
 
Varje bolagsman har firmateckningsrätt, men rätten är dispositiv och kan vara reglerad på ett 
annat sätt i bolagsavtalet. Om någon i bolaget är undantagen från firmateckningen, måste det 
anmälas till handelsregistret för att det ska bli giltigt mot tredje man (Lundén & Svensson 
2005b). För tredje man är det viktigt att veta vem som har behörighet att ingå avtal för 
bolagets räkning och bör ta reda på det i handelsregistret. Eftersom registret är offentligt kan 
inte tredje man hävda att denne var i god tro (Smiciklas 2006).  
 
Enligt bokföringslagen är varje handelsbolag skyldigt att ha bokföring och det gäller oavsett 
om företaget bedriver näringsverksamhet eller inte (Smiciklas 2006).  Bokföringsskyldigheten 
medför även att små bolag ska upprätta årsbokslut och stora bolag ska upprätta 
årsredovisning. Stora bolag har även skyldighet att upprätta förvaltningsberättelse samt att 
utse revisor (Hemström 2007). Revisorn behöver dock inte vara auktoriserad eller godkänd, 
men det ställs krav på revisorns tystnadsplikt. Revisorn kan bli skadeståndsskyldig om denne 
försöker skada bolaget. Handelsbolaget får inte ha brutet räkenskapsår, såvida inte bolaget ägs 
av en juridisk person (Lundén & Svensson 2005b). Bolag som ägs av en juridisk person ingår 
automatiskt i en koncern och då ska hela koncernen sammanräknas, för att avgöra om det är 
ett litet eller stort bolag. Samtliga bolagsmän ska underteckna årsbokslut och årsredovisning. 
Delägarna ska ha ränta på insatt kapital och arvode för sin arbetsinsats, innan vinsten kan 
delas upp mellan dem (Hemström 2007). 
 

2.4.2 Särskild lagstiftning 
 
Den nu aktuella lagen om handelsbolag och enkla bolag kom till år 1981 och ersatte då 1895 
års lag. Förändringarna som gjordes var främst en modernisering av språket. Lagen är till 
största delen dispositiv och därmed är det en företagsform som är flexibel och lämnar ett stort 
utrymme för förhandlingar. Lagen om handelsbolag och enkla bolag är uppdelad på fyra 
kapitel, som består av inledande bestämmelser, handelsbolag, kommanditbolag och enkla 
bolag. Det andra kapitlet berör handelsbolag och är det mest omfattande med sina 45 stycken 
paragrafer (Höglund 2003).  
 

2.4.3 Skatteregler 
 
Trots att ett handelsbolag är en juridisk person är det inte något skattesubjekt fullt ut, vilket 
enligt Lundén och Svensson (2005b) innebär att det är en ganska rörig bolagsform. Bolaget 
beskattar moms, fastighetsskatt samt särskild löneskatt och varje enskild delägare beskattas 
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för vinsten. I ett handelsbolag räknas inte delägarna som anställda och deras uttag i företaget 
bokförs inte som en lönekostnad, utan är ett skattepliktigt resultat. Delägarna tar inte upp sin 
del av den skattepliktiga vinsten som inkomst av tjänst, utan i inkomstslaget 
näringsverksamhet. Höglund (2003) anser att det är en vanlig missuppfattning att delägarna 
tror att de kan beskattas för lön i ett handelsbolag. Enligt Lundén och Svensson (2005b) har 
en regel införts som gäller för fåmanshandelsbolag, för att förhindra att företagsledaren 
fördelar inkomsten inom familjen för att komma undan skatt. Enligt Rabe (2008) är reglerna 
som gäller ersättning till närståendekretsen desamma i fåmanshandelsbolag som i 
fåmansföretag. 
 
För de som driver ett handelsbolag är det många skatter att ta hänsyn till. Varje delägare ska 
betala kommunalskatt på cirka 31 procent och statlig skatt beroende på hur hög inkomsten är. 
Delägaren ska även betala egenavgifter på cirka 28-31 procent, beroende på hur många 
karensdagar denne har valt, samt en pensionsavgift på 7 procent (Lundén & Svensson 2005b 
samt Rabe 2008). 
 
För att minska det skattepliktiga resultatet för varje fysisk delägare, finns det olika metoder att 
tillämpa. Delägaren kan göra avdrag för räntefördelning samt göra avsättning till 
periodiseringsfond och expansionsfond. De här metoderna kan inte tillämpas om bolaget ägs 
av en juridisk person. Varje delägare har rätt att avsätta 30 procent av sin vinst i en 
periodiseringsfond. Den kan lösas upp när företaget ger ett sämre resultat, inom maximalt sex 
år. Sedan några år tillbaka finns även möjligheten att bara betala 28 procent skatt, genom att 
göra avsättning till expansionsfond. Därigenom kan en viss del av vinsten behållas, för att 
skattenivån ska motsvara aktiebolagens skatt. Den dagen expansionsfonden löses upp, får 
delägaren tillgodoräkna sig de 28 procenten som denne redan har betalat i skatt och sedan 
betala full skatt för näringsverksamhet (Lundén & Svensson 2005b).  
 

2.5 Kommanditbolag 
 
Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag och de flesta reglerna är gemensamma 
mellan bolagsformerna, såsom bildande, registrering, skatt och krav på bokföring (Lundén & 
Svensson 2005b). Till skillnad från handelsbolag har kommanditbolag två sorters bolagsmän, 
kommanditdelägare och komplementär. En kommanditdelägare ansvarar för bolagets 
förpliktelser med endast det belopp som denne har satt in i bolaget. Det finns ingen undre 
gräns för storleken på beloppet som kommanditdelägaren sätter in i bolaget, det kan räcka 
med endast en krona. Kommanditdelägaren är inte behörig att företräda bolaget och saknar 
firmateckningsrätt. Det finns dock inga hinder för att en kommanditdelägare kan utses till 
företrädare för bolaget. Komplementären ansvarar personligt och solidariskt för bolagets 
förpliktelser och skulder, på samma sätt som en bolagsman i ett handelsbolag. 
Komplementären är obegränsat ansvarig för bolagets förpliktelser och har rätt att företräda 
bolaget i förhållande till tredje man (Smiciklas 2006). Enligt Höglund (2003) har 
kommanditbolag fått ett dåligt rykte om sig. Det beror till stor del på den kreativa 
skatteplanering som uppstod med handel av kommanditbolag i slutet på 1980-talet. 
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I varje kommanditbolag måste det finnas minst en komplementär, det vill säga samtliga 
bolagsmän kan inte vara kommanditdelägare. Följs inte den här regeln blir kommanditbolaget 
ett vanligt handelsbolag, vilket innebär att samtliga bolagsmän ansvarar för bolagets skulder 
och förpliktelser. I bolagsavtalet måste bolagsmännen ange vilka av dem som är 
kommanditdelägare och vilket belopp som de har satt in i bolaget. Hur vinsten ska fördelas 
mellan bolagsmännen ska även avtalas och om ett sådant avtal saknas är det upp till domstol 
att avgöra ärendet. Kommanditdelägaren har full rätt att granska bolagets räkenskaper. 
Kontrollrätten, som annars gäller för alla bolagsmän i ett handelsbolag, kan dock avtalas bort 
helt när det gäller kommanditdelägare (Hemström 2007). 
 
När det gäller registreringen ska det framgå vem som är kommanditdelägare och vem som är 
komplementär samt vem som har firmateckningsrätt. Kommanditbolagets firmanamn ska 
innehålla ordet kommanditbolag, för att det inte ska bli några tveksamheter för tredje man. 
Om bolaget är felaktigt registrerat och exempelvis saknar ordet kommanditbolag i 
firmanamnet, kan kommanditdelägaren bli solidariskt ansvarig (Hemström 2007). 
 
Det är endast krav på att komplementären skriver under årsbokslut och årsredovisning, då 
kommanditdelägaren ofta saknar insyn i bolaget. För att komplementären inte ska utnyttja 
kommanditdelägarens okunskap, och vidta åtgärder som strider mot dennes vilja och 
intressen, får komplementären inte vidta åtgärder som strider mot bolagsavtalet. Avtalet går 
inte att ändra utan att kommanditdelägaren ger sitt tillstånd till ändringen, såvida inget annat 
har avtalats. Ett handelsbolag kan omvandlas till ett kommanditbolag, genom att ändra 
bolagsavtalet. Det förutsätter dock ett enhälligt beslut av bolagsmännen (Smiciklas 2006). 
 

2.6 Ekonomisk förening 
 
En förening kan bildas av minst tre personer, som är fysiska eller juridiska. Det finns inget 
hinder för att omyndiga personer eller personer som är försatta i konkurs alternativt har 
näringsförbud får vara medlemmar, men de kan inte ingå i styrelsen. En ekonomisk förening 
ska registreras hos Bolagsverket, vilket kostar 1 200 SEK. Föreningar som bedrivs i ett ideellt 
syfte behöver inte registreras. Innan registrering kan ske, ska den utsedda styrelsen hålla ett så 
kallat ”konstituerande styrelsemöte”. På det här mötet ska ordförande, eventuell kassör, 
sekreterare samt firmatecknare utses (Lundén 2002). 
 
Syftet med en ekonomisk förening ska vara att främja medlemmarnas ekonomiska intresse 
och får inte användas för ren kapitalplacering. Oftast bildas ett kooperativ för att få billigare 
livsmedel eller komma för att åt rabatter hos grossister. En förening kan inte köpas, utan 
bildas av medlemmarna själva genom en unison idé. Eftersom en förening är en öppen 
association, kan styrelsen i princip inte att vägra inträdelse av en potentiell medlem så länge 
den här personen uppfyller stadgarnas krav (Lundén 2002).  
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För att en förening ska räknas som ett kooperativ ska följande kriterier vara uppfyllda; 
 

• Medlemmarna ska aktivt delta i föreningen 
• Medlemskapet ska vara frivilligt 
• Alla medlemmar har lika rösträtt, oavsett storlek på insats 
• Vinstutdelningen är i förhållande till vilken omfattning som medlemmarna deltar i 

verksamheten 
• Lika behandling av alla medlemmar 
• Kooperationen ska verka för att sprida föreningens idéer 

(Lundén 2002) 
 
Den stora skillnaden mellan aktiebolag och föreningar är att i föreningar har personer nytta 
under hela sitt medlemskap, medan delägare i aktiebolag erhåller nytta först vid försäljning av 
sina andelar. En förening är ett kooperativ, där medlemmarna både äger och bedriver 
verksamhet som de har nytta av. Runt om i Sverige finns en hel del kooperativ, exempelvis; 
Konsum, OK, Riksbyggen och HSB (Lundén 2002). 
 

2.6.1 Förvaltning 
 
En ekonomisk förening är en juridisk person, likt aktie- och handelsbolag. Medlemmarna i 
föreningen har inget personligt ansvar för föreningens förpliktelser, utan det enda de kan 
förlora är insatsen. Föreningsstämman, som måste hållas minst en gång per år, är föreningens 
högsta beslutande organ. Föreningens medlemmar har den yttersta beslutsrätten, som de 
utövar på stämman (Johansson 2007). I den här bolagsformen är det dock inte pengarna som 
avgör rösträtten, som i aktiebolag, utan alla medlemmar har lika stor rösträtt oavsett hur stor 
andel de äger. En ny medlem har lika stort inflytande som den person som har varit medlem 
under en längre tid (Lundén 2002).  
 
Vissa beslut måste tas på föreningsstämman, såsom fastställande av årsredovisning, utdelning 
och ändring av föreningens stadgar. På stämman ska revisor samt styrelse utses och styrelsen 
måste bestå av minst tre ledamöter. I en liten förening ställs inget krav på att revisorn ska vara 
auktoriserad eller godkänd. I föreningar som har över 200 stycken anställda måste styrelsen 
utse en verkställande direktör, men för övriga föreningar är det frivilligt (Johansson 2007). 
Ekonomiska föreningar ska avsluta varje räkenskapsår med en årsredovisning, vilket är en 
offentlig handling. Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, notupplysningar 
och en revisionsberättelse. De större föreningarna ska även upprätta en finansieringsanalys 
och en delårsrapport. Ekonomiska föreningar får ha brutet räkenskapsår, likt aktiebolag 
(Lundén 2002). 
 

2.6.2 Särskild lagstiftning 
 
Den nuvarande lagen om ekonomiska föreningar är sedan år 1987 (Lundén 2002) och bygger 
i stor utsträckning på 1975 års aktiebolagslag (Johansson 2007). I lagen finns dock inga 
detaljregler över själva bildandet av en förening, som för ett aktiebolag (Lundén 2002). 
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2.6.3 Skatteregler 
 
En ekonomisk förening är ett eget skattesubjekt och beskattar all sin vinst i 
näringsverksamhet, med 28 procent. Uppfylls kraven för kooperativ verksamhet, är det 
möjligt att reglera hur stor vinsten ska vara genom löneuttag. Likt ett aktiebolag kan en 
förening avsätta 25 procent av vinsten till periodiseringsfonder. Medlemmar i en förening kan 
vara anställda och då betalas sociala avgifter. Föreningar har undantagsregler vid beskattning 
av fåmansföretag, precis som handels- och aktiebolag (Lundén 2002). 
 

2.7 Förenklingar för små företag 
 
Enligt Dan Brännström, generalsekreterare för FAR, finns ett behov av att regelverket för 
småföretagarna förenklas. Vederbörande anser att lagstiftaren börjar i fel ända, om 
revisionsplikten tas bort innan förenklingsåtgärder genomförs. Först när sådana åtgärder har 
genomförts, kan diskussionen om revisionsplikten för små företag bli aktuell. Brännström 
anser vidare att de företag som bäst behöver revisorns hjälp blir svikna, om revisionsplikten 
slopas. När pengarna är slut i företaget är det ingen konsult som tar uppdraget. ”Vem – om 
inte revisorn – hör de ljudlösa nödropen från de små företagen när de hamnar i kris?” (Precht 
2005, s 24).  
 
Vilhelm Andersson från Skatteverket menar att myndigheten inte är motståndare till att se 
över regelverket för små företag. Skatteverket vill dock inte slopa revisionen helt, eftersom de 
anser att det inte är tillräckligt att företagare på heder och samvete lovar att uppgifterna i 
deklarationerna är korrekta. Revisorn har en viktig roll att fylla, eftersom många misstag sker 
av ren okunskap när företagare sköter allt på egen hand (Precht 2005). 
 
Per Thorell och Claes Norberg (2005) anser att revisionsplikten för små bolag inte går att 
försvara. Exempelvis går det inte komma åt oberoendehot med oberoenderegler i små 
aktiebolag. Det visar sig tydligast i bolag med en ägare, eftersom ägaren, bolagsledningen och 
styrelsen oftast är samma person. I praktiken saknas lagstiftarens formella uppdelning i 
bolagsordningen, vilket får konsekvensen att den som ska granskas både utser revisorn och 
betalar för revisionen. I den här rollen har ägaren inget behov av en oberoende granskare, 
eftersom ägaren inte behöver övervaka sig själv som företagsledare. Thorell och Norberg 
(2005) tycker inte att det går att tala om en oberoende revision under sådana förutsättningar 
och intressenterna kan inte förvänta sig att revisorn är oberoende.  
 
Enligt Justitiedepartementet finns en europeisk trend som går mot att sänka eller slopa krav på 
aktiekapital för aktiebolag (Svenskt Näringsliv 2008). Ett franskt privat aktiebolag behöver 
inte ha något aktiekapital, i Storbritannien behöver inte aktiekapital bestå av mer än 1 GBP 
och i Spanien har kravet på visst aktiekapital sänkts kraftigt. I övriga Europeiska unionen har 
flertalet medlemsländer övervägt att införa en ny företagsform, utan personligt 
betalningsansvar och som är anpassad till näringsverksamhet i mindre skala. I övervägande 
antal har dock beslutsfattarna bromsat, för att rikta in sig på att förenkla den befintliga 
regleringen istället (Regeringskansliet 2008). 
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2.8 Byte av företagsform 
 
Ombildning av företag kan bli aktuellt, när exempelvis en etablerad enskild firma vill driva 
verksamheten i ett aktiebolag. Ombildningen kan även bero på att en av två ägare i ett 
handelsbolag vill sälja sin andel och då kan inte företaget fortsätta under den här formen. Det 
kan bli aktuellt med uttagsbeskattning vid överlåtelse av tillgångar, vilket kan förhindra och 
fördyra en företagsombildning. Ett antal skattefrågor bör beaktas, exempelvis; om 
uttagsbeskattning ska ske vid överföring av tillgångar samt vilka möjligheter det finns att utan 
beskattningskonsekvenser föra över fonder och reserveringar till det nya företaget. Vid 
ombildning av ett företag är det viktigt att processen går rätt till, för att kraven för att inte bli 
uttagsbeskattad ska uppfyllas (Lundén & Svensson 2005a). 
 
Vid byte av företagsform ska det nya företaget först registreras och bildas, därefter 
avregistreras det ursprungliga företaget. Vid ombildningen räknas överföringen som ett uttag 
från den första verksamheten, även när det är samma ägare till båda företagen. Tillgångar och 
skulder i företaget ska överlåtas till det nya företaget och som betalning kan eventuellt 
övertagande av skulder ske. Det nyregistrerade företaget kan även betala kontant till det 
ursprungliga företaget (Lundén & Svensson 2005a).  
 
Värderingen av tillgångarna som förs över kan göras till marknadsvärdet, vilket är det pris 
säljaren antar att denne kan få ut av tillgångarna vid en försäljning på öppen marknad. Vid 
värdering till marknadsvärdet, uttagsbeskattas det överlåtande företaget. För att kringgå 
situationen finns det undantag från uttagsbeskattning, såsom underprisöverlåtelser. 
Underprisvärdering innebär att värdering sker till det skattemässiga restvärdet, vilket normalt 
är det bokförda värdet, och därmed hamnar det under marknadsvärdet. Är det bokförda värdet 
lägre än det skattemässiga värdet, är det ändå det skattemässiga värdet som tillämpas. Om det 
uppstår skillnad mellan priset och det skattemässiga värdet, ska skillnaden uttagsbeskattas i 
det överlåtande företaget. Det här gäller inte om priset är lägre, eftersom det inte går att 
framkalla en fiktiv förlust (Lundén & Svensson 2005a). 
 
Det finns underprisregler som måste tillämpas för att tillgångar ska kunna föras mellan olika 
företag, utan att det leder till uttagsbeskattning. Om underprisreglerna ska gälla, måste 
nedanstående vara uppfyllt; 
 

• Överföringen måste omfatta en hel verksamhet eller en hel verksamhetsgren (del av 
rörelsen som kan drivas vidare som en självständig rörelse) 

• Överlåtelse av tillgångar måste vara utan ersättning eller till ett pris under 
marknadsvärdet och det får inte vara affärsmässigt motiverat 

• Marknadsvärdet ska ligga över det skattemässiga restvärdet  
• Ombildningen får inte medföra någon otillbörlig skatteförmån, varken direkt eller 

indirekt  
• Det får inte finnas ett skattemässigt underskott hos förvärvaren, från beskattningsåret 

före överlåtelsen  
(Lundén & Svensson 2005a) 
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Underprisöverlåtelse gäller inte vid ombildning från enskild firma till ett handelsbolag, utan 
då måste tillgångarna värderas till marknadsvärde. Underprisöverlåtelse gäller inte heller från 
ett aktiebolag till ett handelsbolag, som ägs av fysiska personer (se tabell 2.1). Skäl till 
underprisförbud är att försäljning av andelar i ett handelsbolag beskattas i inkomstslaget 
kapital, istället för i inkomstslaget näringsverksamhet (Lundén & Svensson 2005a). 
 
Överlåtare Förvärvare 
Enskild firma Enskild firma 

Aktiebolag 
Ekonomisk förening 

Aktiebolag 
Ekonomisk förening 

Enskild firma 
Aktiebolag 
Ekonomisk förening 
Handelsbolag som enbart ägs av en eller flera 
juridiska personer (inte Handelsbolag) 

Handelsbolag med minst en fysisk delägare Enskild firma 
Aktiebolag 
Ekonomisk förening 

Handelsbolag som enbart ägs av en eller flera 
juridiska personer (inte Handelsbolag) 

Enskild firma 
Aktiebolag 
Ekonomisk förening 

 
Tabell 2.1 Ombildning av företag där underprisregler går att tillämpa 

(Lundén & Svensson 2005a, Egen konstruktion) 
 
I de flesta företag finns det obeskattade reserver att ta hänsyn till vid en ombildning. 
Räntefördelning kan inte föras över till det nya företaget och inte heller tidigare års 
underskott, med undantag för då företag ombildas från ekonomisk förening till aktiebolag. 
Vid vissa ombildningar kan periodiserings- och expansionsfonder föras över till det nya 
företaget (se tabell 2.2) (Lundén & Svensson 2005a). 
 
Byte från  till Periodiseringsfond Expansionsfond 
Enskild firma  Handelsbolag Nej Ja 
Enskild firma  Aktiebolag Ja Ja 
Handelsbolag  Enskild firma Ja Ja 
Handelsbolag  Aktiebolag Ja Nej 
Aktiebolag  Enskild firma Nej – 
Aktiebolag  Handelsbolag Nej – 
Ekonomisk förening  Aktiebolag Ja – 
 

Tabell 2.2 Möjligheten till överföring av obeskattade reserver vid ombildning 
(Lundén & Svensson 2005a, Egen konstruktion) 
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2.9 Det tyska alternativet – GmbH 
 
I Sverige är bolagsformen aktiebolag väldigt vanlig, men motsvarigheten i Tyskland är 
betydligt mer sällsynt. Det finns enbart cirka 3 200 stycken Aktiengesellschaft i Tyskland och 
de utgör 0,1 procent av alla företag i landet. Det är istället Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, som är den mest spridda formen för utövande av näringsverksamhet i 
kapitalbolagsform. I Tyskland finns det cirka 400 000 GmbH och det är den bolagsform som 
nästan helt uteslutande används av utländska företag för dotterbolagsbildning i Tyskland 
(Svenska Handelskammaren i Tyskland 2008). 
 
GmbH har kommit att bli den mest omtyckta företagsformen i Tyskland, under de senaste 
decennierna. Bolagsformen är speciellt lämplig för små och medelstora företag och någon 
motsvarighet finns inte i Sverige (Tysk-Svenska Handelskammaren 2008a). Det behövs 
endast en person för att bilda ett GmbH och benämns då Ein-Mann-GmbH (Tysk-Svenska 
Handelskammaren 2008b). Enmansbolagen förekommer i stor utsträckning. GmbH utgör ett 
eget rättssubjekt och bolagets ansvar är avgränsat till stamkapital – motsvarande aktiekapital i 
Sverige – på minst 25 000 EURO (Tysk-Svenska Handelskammaren 2008a).  
 
Delägarna kan inte bli personligt ansvariga för bolagets skulder, men de kan tillsammans med 
verkställande direktör bli personligt ansvariga för brott mot tysk lag. Det personliga ansvaret 
är något strängare utformat i Tyskland än i Sverige. En tysk verkställande direktör i ett 
GmbH-bolag, som är medveten om eller borde veta att tillgångarna understiger skulderna, har 
tre veckor på sig att genomföra tre alternativ. Den verkställande direktören kan antingen 
tillföra kapital, inleda likvidation eller inleda konkurs. Vidtas inte någon av de här åtgärderna 
blir den verkställande direktören personligt ansvarig (Tysk-Svenska Handelskammaren 
2008b). 
 
De organ som är obligatoriska enligt lag, är bolagsstämman och en eller flera verkställande 
direktörer – Geschäftsführer (Tysk-Svenska Handelskammaren 2008b). Vid bolagsstämman 
väljer delägarna en eller flera Geschäftsführer och vem som är den högst beslutande 
verkställande direktören – Hauptgeschäftsführer. Ansvarsområden för de här personerna ska 
också bestämmas på bolagsstämman. GmbH-bolag har friheten att själva välja huruvida det 
ska väljas en särskild styrelse – Aufsichtsrat eller Beirat. Om antalet anställda överstiger 500 
stycken, måste dock en styrelse finnas (Svenska Handelskammaren i Tyskland 2008). 
 
Ett räkenskapsår i ett GmbH-bolag måste vara på 12 månader, men det kan omfatta valfri 
kalenderperiod. Bolaget har endast en begränsad informationsplikt när det kommer till 
balansräkning, resultat och andra detaljer om företaget. Tysk företagsinformation har därmed 
alltid sina begränsningar. Regelverken vad gäller revision, är även de helt olika jämfört med 
den svenska modellen. Revisionsplikten baseras på typ av bolag samt storlek i fråga om 
balansomslutning, omsättning och personalstyrka. För såväl AG som GmbH gäller samma 
regler angående kriterierna för revisionsplikten. Bolagen delas in i tre grupper – litet, 
mellanstort och stort bolag – och när två av kriterierna är uppfyllda tillhör bolaget den 
gruppen. Kriterierna mäts vid två följande bokslut. Även om små bolag inte uppfyller kraven 
för revisionsplikt, kräver ofta långivare en formell revision. Flertalet företag har dessutom 
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frivilligt revision. När det kommer till publicering och offentliggörande av bokslut, skiljer sig 
även de här reglerna helt åt från Sveriges. I Tyskland publiceras i regel enbart det som absolut 
måste publiceras och det gäller även för en del stora börsnoterade företag (Svenska 
Handelskammaren i Tyskland 2008). 
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3 Metod 
 
Metodkapitlet presenterar och motiverar våra olika metodval som ligger till grund för 
uppsatsen. Med ett hermeneutiskt synsätt har vi valt att utföra en kvalitativ undersökning. Det 
gör vi med en abduktiv forskningsansats, utifrån en företagares perspektiv. Till uppsatsen har 
vi samlat in såväl primär- som sekundärdata, som vi kritiskt har granskat vad gäller relevans, 
tillförlitlighet och giltighet.  
   
ˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇ 

3.1 Synsätt  
 
Vi anser att vi har ett hermeneutiskt synsätt i vår uppfattning om verkligheten. Enligt Patel 
och Davidson (2003) kan hermeneutik beskrivas som tolkningslära, vilket betyder att 
forskaren ägnar sin tid till att studera, tolka och försöka förstå grunderna för människans 
existens. Forskarens roll är öppen, engagerad samt subjektiv och synsättet är starkt kopplat till 
det kvalitativa förståelse- och tolkningssystemet. Forskaren försöker se och uppnå en helhet i 
sitt forskningsobjekt och använder sin egen förförståelse i tolkningsprocessen, som inte har 
någon bestämd början eller slut. För en hermeneutiker är förförståelse, känslor, intryck, tankar 
och kunskap en stor tillgång.  
 
Vi har fått intrycket av att många anser att företagsformerna som finns idag är för 
komplicerade eller förknippade med stora risker. Vi tror även att det kan finnas ett behov av 
en ny bolagsform. Den här uppfattningen har vi erhållit genom föreläsningar, kurslitteratur 
och samtal med såväl kurskamrater som andra bekanta. Med utgångspunkt i den här 
tolkningen har vi sökt och grundligt studerat källor som behandlar ämnesområdet, för att 
försöka klara upp om vår uppfattning har någon förankring i verkligheten. Vi vill uppnå en 
djupare förståelse om företagsformerna och eventuella alternativ, genom den kvalitativa 
forskningsmetoden. 
 

3.2 Perspektiv  
 
Forskaren bör inför genomförandet av en studie välja ett lämpligt perspektiv, då det i stor 
utsträckning påverkar utformningen av texten i rapporten. Valet av perspektiv influerar olika 
delar av slutresultatet såsom innehållet, analysprocessen och slutsatserna2. Vi har valt att 
analysera studiens problem utifrån den potentiella företagarens perspektiv, då vi anser att 
problematiken kring valet av företagsform är mest väsentligt för den personen. Anses hindren 
vara oöverkomliga kan det leda till att ett företag inte startas, vilket får konsekvenser för både 
individen och samhället i stort.  
 

 
2 Arne Söderbom Universitetslektor Högskolan i Borås, föreläsning den 21 januari 2008 
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3.3 Forskningsansats 
 
I den här uppsatsen har vi tillämpat en abduktiv forskningsansats, då vi anser att vi alternerar 
mellan ansatserna induktion och deduktion. Enligt Patel och Davidson (2003) relateras teori 
och empiri i vetenskapligt arbete, vid användning av abduktion. Kopplingen till den induktiva 
forskningsansatsen utgörs av att forskaren utgår från ett enskilt fall, för att sedan formulera ett 
hypotetiskt mönster som ska förklara händelsen. Därefter prövas hypotesen eller teorin på nya 
fall, vilket påminner om den deduktiva forskningsansatsen. Den ursprungliga hypotesen eller 
teorin kan på så sätt utvecklas eller utvidgas för att bli mer generell. 
 
Grunden till vår studie finns i vår uppfattning om verkligheten, som har lett till att vi har 
undersökt den information som redan finns dokumenterad om befintliga företagsformer. Vi 
har därefter utifrån en bredare kunskapsbas genomfört en empirisk undersökning. Slutligen 
har vi analyserat den befintliga dokumentationen samt den verklighet som vi har studerat 
genom våra intervjuer, mot våra frågor. 
 

3.4 Forskningsmetod  
 
Vi vill uppnå en ökad förståelse för uppsatsens problemområde och syftet är att bidra med 
kunskap om befintliga företagsformer i Sverige samt att undersöka huruvida en ny 
företagsform skulle kunna vara ett intressant alternativ. Det här medföljer att det kvalitativa 
angreppssättet passar bäst. Enligt Holme och Solvang (1997) är syftet med den här metoden 
att forskaren ska förstå och därmed kunna förklara en företeelse. Forskaren får en helhetsbild 
av sitt studieobjekt, vilket medför att en djupare förståelse för sammanhang och sociala 
processer kan uppnås. Det är mycket viktigt att forskaren skapar en grund för den teoretiska 
referensramen och vanliga tillvägagångssätt i den processen är intervjuer och observationer. 
Vid tillämpning av den kvalitativa metoden koncentrerar sig forskaren på att genomföra 
djupgående observationer på ett fåtal enheter. 
 

3.5 Datainsamling  
 
Enligt Holme och Solvang (1997) finns det två varianter av information som en forskare kan 
samla in vid en studie; primär- och sekundärdata. Primärdata utgörs av den information som 
samlas in och återges direkt från ursprungskällan och den består ofta av intervjuer och 
observationer. Den främsta fördelen med primärdata är att den samlas in av forskaren själv, 
direkt från förstahandskällan och för eget syfte. Sekundärdata består av redan befintlig data 
om forskningen inom det berörda området och kan utgöras av exempelvis litteratur, 
vetenskapliga artiklar samt information från Internet. Den största nackdelen med sekundärdata 
är problematiken kring fastställandet av huruvida den insamlade informationen är objektiv 
eller inte. Vid tolkning av sekundärdata måste forskaren beakta att materialet kan vara skrivet 
för ett annat syfte och utifrån ett annat synsätt än det egna.  
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3.5.1 Tillvägagångssätt  
 
För att hitta relevanta källor till teori-, metod- och empirikapitlet, har vi genomfört sökningar 
på Internet samt i databaser och bibliotekskatalogen vid Högskolan i Borås. De vetenskapliga 
artiklarna har vi funnit i databasen Business Source Premiere och tidskriftsartiklarna har vi 
funnit i databasen FAR Komplett. 
 
För att finna passande respondenter till vår uppsats, har vi sökt efter olika sorters 
nyregistrerade företag på Internet. Vi har tagit reda på när och i vilka former som företagen 
bildades, för att se vilka som skulle kunna vara intressanta att ta kontakt med. När det gäller 
representanterna från näringslivet, har vi i samråd med handledare kommit fram till vilka som 
skulle kunna bidra med viktiga perspektiv till uppsatsen. Vi har tyvärr inte haft möjligheten 
att intervjua alla önskbara myndigheter, då exempelvis representanter från Skatteverket inte 
var intresserade av att ge sin syn på frågan, trots upprepade försök till kontakt med flera olika 
personer. 
 
Vi har initierat kontakten med företagarna via telefonsamtal och näringslivsrespondenterna 
har kontaktats via e-post. I samband med första kontakten har vi beskrivit ämnet för uppsatsen 
och vi har även bokat tid och form för intervju. Vi har fått snabb respons från de vi har 
kontaktat och slutligen har vi fått tag på sju respondenter som ville ställa upp på intervjuer. 
Intervjuerna med respondenterna har genomförts på tre olika sätt; via personligt möte, e-post 
och/eller telefon. Frågorna som har ställts vid intervjuerna, har varit väl förberedda och 
bearbetade (se bilaga 1 och 2).  För att respondenterna skulle ha tid och möjlighet att fundera 
över sina svar, har frågorna tillgängliggjorts via e-post minst en vecka före varje 
intervjutillfälle. När behov av följfrågor har dykt upp, har vi ställt de direkt vid personligt 
möte. Följdfrågorna har ställts via telefonsamtal om huvudintervjun har genomförts via e-
post. 
 
De företagare som vi har intervjuat har fått åtta frågor var att svara på och 
näringslivsrepresentanterna har fått svara på tio frågor var. Frågorna har varit såväl öppna 
som slutna, då vi både har varit intresserade av direkta svar samt resonemang kring 
företagandet. När vi har sammanställt svaren från intervjuerna, har vi skickat den 
iordningställda texten via e-post till respektive respondent. Vi har då eventuellt efterfrågat 
ytterligare information samt bett om godkännande för att intervjuerna ska få publiceras. En 
löpande kontakt har hållits med alla respondenter och vi har tagit hänsyn till deras önskemål 
och synpunkter. 
 

3.5.2 Bearbetning av information  
 
Efter att vi har samlat in och bearbetat all teori och empiri, har vi analyserat materialet. I 
analysen har vi utifrån problemdiskussionen jämfört befintlig forskning med de svar som vi 
har erhållit från respondenterna. Vi har observerat när den empiriska undersökningen har 
avvikit från litteraturen, men vi har även konstaterat likheterna. 
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3.6 Källkritik  
 
En källa återspeglar de uppfattningar och den kunskap som fanns i den ursprungliga 
situationen. Det är därmed viktigt att vara medveten om hur och när källan kom till, för att 
kunna tolka den på ett korrekt sätt. Forskaren måste även fastställa vilken kategori källan 
tillhör; primär- eller sekundärkälla, första- eller andrahandskälla. Vid användning av 
exempelvis en sekundärkälla, som även är en andrahandtolkning, finns det alltid en risk för 
feltolkning. Informationen kan ha förändrats, när författaren hänvisar till andra forskares 
resultat (Holme & Solvang 1997). 
 

3.6.1 Kritik av primära källor  
 
Av de företagare som vi intervjuat, har en respondent övertagit en verksamhet, en respondent 
har ombildat sitt företag och en respondent har startat ett helt nytt företag. Genom att de 
nyligen har startat företagen under aktuella former, anser vi att de kan svara på våra frågor. 
När de inte är tillräckligt insatta i en diskussion, accepterar vi även okunskap som ett svar. I 
de fall företaget är helt nystartat, kanske ägaren ännu inte har hunnit stöta på några bekymmer 
som skulle kunna komma med tiden. Risken finns att om en företagare har bedrivit 
näringsverksamhet tidigare, kanske denne inte är lika bekymrad över detaljer, som den helt 
nya entreprenören. Vad gäller näringslivsrespondenterna, har de överlag stor erfarenhet av att 
bistå företagare med råd alternativt av eget företagande. Vi anser därav att deras svar är av 
stor vikt för att ge en helhetsbild av företagandet. 
 
När det gäller respondenten Christina Seger, finns risken att vederbörande har blivit påverkad 
i sitt val av företagsform, till följd av systerrelationen till Åsa Seger. Respondenten har inför 
starten av sitt företag diskuterat för- och nackdelar kring olika företagsformer med sin syster. 
Vi anser ändå att respondentens svar är givande då de ger en bild av funderingar och skäl till 
beslut. Inför intervjun skrev Christina Seger ner sina svar, för att inte bli påverkad av sin 
systers åsikter. 
 
Respondenterna har själva fått komma på passande svar till de öppna frågor som vi har ställt. 
Vi upplever att de har svarat naturligt och uppriktigt på frågorna, men det är ändå möjligt att 
de inte har kommit på alla viktiga aspekter vid intervjutillfället. För att hjälpa respondenterna 
att komma igång med svaren, har vi skickat ut frågorna i förväg och givit förslag på 
exempelvis möjliga skäl till val av företagsform. Risken finns ändock att de inte har haft eller 
tagit sig tid att noga tänka igenom sina svar. För att minimera ogenomtänkta och felaktiga 
svar samt oriktiga tolkningar, har vi därför ställt följdfrågor och skickat sammanställningar av 
svaren till respondenterna via e-post. 
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3.6.2 Kritik av sekundära källor  
 
För att kunna beskriva hur bland annat de olika företagsformerna fungerar, har vi använt oss 
av andrahandskällor. I ett försök till att minimera risken för misstolkningar, har vi i flertalet 
fall exempelvis läst lagtexten som författaren grundar sin mening på. Vi har även varit 
uppmärksamma på huruvida förändringar har skett kring bland annat registreringsprocesser, 
myndigheter, kostnader och antal. Vi anser att vi har använt oss av moderna och högst 
relevanta källor till vår undersökning. 
 

3.7 Validitet  
 
Validitet är benämningen på giltigheten i en studie och handlar om huruvida ett 
mätinstrument mäter det som det är ämnat att mäta (Artsberg 2005). En hög validitet kan 
forskaren uppnå genom att resultatet motsvarar hela det fenomen som denne har avsett att 
mäta och inget annat (Andersen 1994). Överensstämmelsen mellan resultatet av den 
genomförda studien och verkligheten, kan beskrivas med begreppet den inre validiteten 
(Merriam 1994). För att testa sin tes vid kvantitativa undersökningar konstruerar forskaren ett 
mätinstrument, exempelvis en enkät, och det är viktigt att instrumentet mäter det som det är 
tänkt att mäta. Risken finns dock att forskaren inte ser sina egna misstag i konstruktionen och 
således bör mätinstrumentet inspekteras av någon utomstående som är väl insatt i ämnet 
(Patel & Davidson 2003).  
 
När det kommer till i vilken utsträckning en studies resultat kan tillämpas i andra situationer 
än den undersökta, det vill säga huruvida resultatet kan generaliseras, kan det beskrivas med 
begreppet den yttre validiteten (Merriam 1994). Resultatet av en kvalitativ studie kan enbart 
bestämmas genom en empirisk prövning och det bedöms då som sant eller falskt (Andersen 
1994). Vid bedömning av validiteten i en studie, måste forskaren beakta att det alltid finns 
någon som har tolkat och översatt informationen i sekundära källor. Till följd av det här har 
forskarens erfarenheter och tolkningsförmåga en väsentlig betydelse för resultatet (Merriam 
1994).  
 
I syfte att uppnå en hög validitet i den här undersökningen, har vi omsorgsfullt valt ut relevant 
litteratur som vi sedan har haft som underlag i bearbetningen av intervjufrågorna. 
Respondenterna har haft tillgång till uppsatsens syfte och frågor i ett tidigt skede av 
uppsatsprocessen. Vi har på så sätt kunnat försäkra oss om att vi har kontaktat rätt personer, 
för en hög yttre validitet. När det gäller intervjufrågorna har de noggrant formulerats med 
utgångspunkt i uppsatsens problem och syfte, för en hög inre validitet. I studiens empiridel 
har vi valt att endast undersöka tre företag, i olika företagsformer, i Västra Götalands län. 
Eftersom antalet respondenter kan påverka validiteten, har vi även valt att intervjua 
representanter från den myndighet och de företag som ofta kommer i kontakt med studiens 
problematik. Genom att på så sätt få ett vidare perspektiv kring problemet, har vi kunnat öka 
validiteten. 
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3.8 Reliabilitet  
 
Reliabilitet är benämningen på tillförlitligheten i en rapport och det är av yttersta vikt att 
forskaren granskar den insamlade informationen noggrant, för att kunna avgöra hur tillförlitlig 
den är (Bell 2006). Det som avgör reliabiliteten i en studie är hur mätningarna genomförs 
samt hur noggrann och uppmärksam forskaren är vid bearbetningen av den insamlade 
informationen. Forskaren kan påverka tillförlitligheten genom att exempelvis kontrollera att 
inkorrekta inmatningar i datorn undviks. En hög reliabilitet uppnår forskaren när denne får 
samma eller liknande resultat vid undersökning av exakt samma företeelse, men genom 
användning av olika och oberoende mätningar (Holme & Solvang 1997). 
 
Vi har kommit fram till att reliabiliteten i uppsatsen är något svår att bedöma, eftersom det 
alltid finns en risk att vi exempelvis har missat detaljer och inte ställt viktiga följdfrågor under 
intervjuerna. I de fall när all korrespondens har skett via e-post, har vi inte haft möjligheten att 
bedöma hur uppriktiga och genomtänkta svaren verkar vara. Respondenten kan ha 
missuppfattat någon fråga, som denne skulle ha kunnat svara helt annorlunda på vid ett möte. 
Vi har ställt följdfrågor och skickat de sammanställda svaren till respondenterna via e-post, i 
syfte att minimera risken för feltolkningar och felaktiga inmatningar i datorn. Möjligheten har 
då funnits att granska vår tolkning och därmed kunnat korrigera eller tillägga något till den 
ursprungliga intervjun. När det gäller i vilken utsträckning som våra intervjuer skulle ge 
samma resultat vid olika tillfällen med samma villkor, har vi inte haft möjligheten att mäta 
det. För att kunna avgöra tillförlitligheten i den insamlade informationen, har vi dock 
analyserat svaren efter bästa förmåga. 
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4 Empiri 
 
Det här kapitlet behandlar den empiriska undersökningen som vi har genomfört för 
uppsatsen. Vi presenterar kortfattat de respondenter som vi har intervjuat och de 
verksamheter som de är aktiva i samt redovisar svaren som vi har erhållit. Samtliga 
intervjufrågor finnes i respektive bilaga. 
 
ˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇ 

4.1 Presentation av företagarna 
 

4.1.1 Kims Vintage (Enskild näringsidkare): Christina Seger3 
 
Kims Vintage är en secondhandbutik i Göteborg med konceptet god sömnadskonst, hög 
kvalitet och kul design. Företaget registrerades som enskild firma i november år 2007 av 
Christina ”Kim” Seger. I butiken säljs damkläder, accessoarer, väskor samt skor och allt är 
valt med omsorg av Seger, för att vederbörande ska kunna behålla sin egen nisch. Företaget 
har inga anställda och den beräknade omsättningen för första året är 700 000 SEK. 
 
Från början var Seger inställd på att företaget skulle drivas som ett aktiebolag, eftersom 
vederbörande ansåg att det är bra att inte vara personligt ansvarig utifall affärsidén inte skulle 
lyckas. När Seger väl skulle fylla i registreringsformuläret för aktiebolag på nätet, var det 
många frågor som vederbörande inte kunde besvara och upplevde därmed att det var väldigt 
krångligt att starta ett aktiebolag. Seger valde därför att istället starta sin verksamhet som en 
enskild firma och behövde på så sätt inte involvera några andra människor i sitt företag. Att 
vara tvungen att utse en styrelse och att ha en utvald revisor, såg Seger som något negativt 
eftersom vederbörande ville driva sin verksamhet helt själv. Respondenten insåg inte då att 
hela styrelsen kan utgöras av näringsidkaren själv. Seger ser det som negativt att bli beskattad 
för de kläder som ges i kompensation för en arbetsinsats. 
 
Efter att ha drivit företaget i knappt ett halvår, är Seger nöjd med den företagsform 
vederbörande har valt. Eftersom Seger köper sina varor kontant direkt av privatpersoner, har 
vederbörande inga skulder till leverantörer. Respondenten anser att endast kundernas 
förtroende är nödvändigt och för dem spelar det ingen roll vilken form företaget har. 
Situationen skulle vara annorlunda om respondenten vore beroende av leverantörer, eller av 
banker med sin finansiering. Seger anser att en nackdel med formen enskild näringsidkare, är 
det personliga ansvaret vid en eventuell konkurs. Respondenten bedömer dock att en konkurs 
inte skulle innebära mer än utebliven inkomst. En annan nackdel kan vara att det är lätt att 
blanda ihop företagets och sin privata ekonomi. Om Seger skulle börja köpa kläder från 
leverantörer, skulle vederbörande troligtvis byta företagsform till aktiebolag. 
 

 
3 Christina Seger Ägare Kims Vintage, intervju den 18 april 2008 
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Seger bedömer att det är befogat med en enklare företagsform, men vederbörande har för 
närvarande inte någon idé om hur den skulle kunna se ut. Respondenten menar dock att 
100 000 SEK är en rimlig nivå på aktiekapitalet. Seger anser sig inte vara tillräckligt insatt i 
debatten kring revisionsplikten, för att kunna avgöra huruvida den borde finnas kvar eller inte. 
Vederbörande har heller inte någon åsikt om huruvida aktiebolagslagen är komplicerad och 
avskräckande, till följd av okunskap kring lagen. Seger ser däremot att GmbH skulle kunna 
passa mindre företag. GmbH skulle kunna vara en företagsform som passar Segers behov, 
utifall att verksamheten skulle växa genom anställning av personal och inköp från 
leverantörer. 
 

4.1.2 Eamus (Aktiebolag): Ewa Anderson 4 
 
Eamus AB är ett företag som är verksamt inom individ- och familjeutveckling, utredning samt 
behandling hos familjer med psykosociala problem. Arbetet sker hemma hos familjerna, till 
skillnad mot institutionsvård. Uppdragen som Eamus får, kommer i huvudsak från 
socialtjänsten. Företaget startades år 2001 som ett handelsbolag och omregistrerades till 
aktiebolag i januari år 2007. Socionomen Ewa Anderson är en av tre delägare och företaget 
har även en anställd. Eamus årsomsättning för år 2007 var cirka 3,5 MSEK. 
 
Enligt Anderson omregistrerades Eamus från handelsbolag till aktiebolag på grund av att 
delägarna ville uppnå en större säkerhet för det privata åtagandet. Ett annat skäl till 
ombildningen var att det går att göra löneutbetalning i aktiebolaget, till skillnad från uttag ur 
handelsbolaget. Överväganden om börsnotering var aldrig aktuellt inför valet av form. För 
delägarna i Eamus var formen aktiebolag ett självklart val, eftersom de ansåg att det inte fanns 
något annat alternativ.  
 
Anderson är än så länge nöjd med valet av företagsform, men upplever all pappersexcersis 
som en negativ aspekt. Respondenten var inte medveten om vidden av den här processen från 
början. Anderson ser tillgängligheten till bra hjälpmedel via dator, vad gäller exempelvis 
bokföringsprogram, som positivt. Hittills har respondenten inte stött på några problem i 
driften under den nya formen, men tillägger att de får höra vad revisorn har att säga. Enligt 
Anderson är det svårt att tipsa om företagsform, eftersom det förmodligen beror på den 
inriktning som företaget har. Respondenten påpekar dock att det finns bra litteratur att tillgå i 
ämnet och att företagaren bör samla kunskap om alla varianter, innan beslut fattas. 
 
Huruvida en ny enklare företagsform skulle kunna vara ett alternativ för små företag, har 
Anderson inte reflekterat över. Vederbörande tror dock att ett lägre aktiekapital kanske skulle 
innebära att fler företagare väljer att starta aktiebolag. Anderson menar att revisionsplikt är 
okej, men är osäker på hur det skulle bli om den inte fanns. Aktiebolagslagen är komplicerad 
och kan vara avskräckande. Respondenten anser att det alltid är bra med ekonomikonsulter 
som vet vad de gör och kan fungera som rådgivare. 
 

 
4 Ewa Andersson Delägare Eamus, intervju via e-post den 22 april 2008 
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Anderson anser att GmbH kan vara ett intressant alternativ för Sverige. Vederbörande tror att 
möjligheten finns att formen skulle kunna leda till att fler personer startar företag och därmed 
skapas chansen till fler arbeten. Anderson kan tänka sig att bedriva verksamhet även som 
GmbH, men för tillfället upplever vederbörande att det är så nytt att bedriva företaget i 
aktiebolagsform så kraften läggs på att sätta sig in i den processen. 
 

4.1.3 K.M. Entreprenad (Handelsbolag): Malin Kry 5 
 
K.M. Entreprenad HB driver ett café i Kunskapens hus i Marks kommun. I samma byggnad 
finns Marks gymnasieskola, med 1550 stycken elever, samt vuxenutbildning och kulturskola. 
Företaget startades den 1 januari år 2008, till följd av att Kunskapens hus sökte entreprenör 
till att bedriva caféverksamheten på skolan. Malin Kry är en av tre delägare som svarade på 
annonsen. För att starta företaget behövde inte ägarna gå in med något nämnvärt kapital, utan 
istället måste de ha förmånliga priser och de får som kompensation låg hyra. Omsättningen 
beräknas hamna på 1,5 MSEK för år 2008. 
 
Inför valet av företagsform rådfrågades tre olika personer, varav två revisorer, vilken form 
som var lämpligast för dem och deras verksamhet. De samtalade även med Skatteverket. Kry 
hade till en början för avsikt att driva enskild firma, men det gick inte på grund av att de var 
tre ägare som skulle driva företaget. Det enda formen som rådgivarna ansåg vara aktuell var 
handelsbolag, till följd av att delägarna inte behövde satsa i närheten av 100 000 SEK som är 
kravet för att starta aktiebolag. Kry fick därför endast information om hur ett handelsbolag 
skulle drivas och ansåg att det var ett självklart val efter att ha läst på om formen. Vad gäller 
det personliga och solidariska ansvaret, ansåg delägarna att deras bolag inte är särskilt 
riskfyllt. De ansåg att det är en väldigt trygg satsning, då de startade med en inarbetad 
verksamhet och det finns inga lån på bolaget. Kry uppger att de enda skulderna som bolaget 
har, är små leverantörsskulder. Respondenten är i dagsläget nöjd med valet, men 
vederbörande vet för lite än för att kunna avgöra vad som exempelvis är positivt och negativt 
med handelsbolagsformen. 
 
När det kommer till om en ny enklare företagsform kan vara intressant för små företag, anser 
Kry att det skulle kunna vara en bra lösning. Kry menar att självklart är det bättre om 
företagandet blir enklare. Respondenten anser att det är alldeles för krångligt att själv sätta sig 
in i vad som gäller och att tiden helt enkelt inte räcker till i början. Huruvida aktiekapitalet 
borde höjas eller sänkas, har Kry ingen uppfattning om. Respondenten upplever dock att 
revisionsplikten är bra, eftersom den tvingar fram att företagaren måste ha ordning på 
exempelvis sina räkenskaper. Kry tror att det här tvånget faktiskt behövs för många 
företagare. Vad gäller aktiebolagslagens komplexitet och därmed eventuellt avskräckande 
egenskaper, har Kry ingen åsikt om. Respondenten har inte satt sig in i frågan, då aktiebolag 
inte var aktuellt för deras verksamhet. Kry anser sig veta för lite om formen GmbH, för att 
kunna uttala sig huruvida den skulle vara ett alternativ. Om företagsformen skulle finnas i 
Sverige och om revisorn skulle föreslå formen för hennes verksamhet, skulle Kry självklart 
undersöka den närmare för att se huruvida den passar företagets behov bättre än handelsbolag. 

 
5 Malin Kry Delägare K.M. Entreprenad HB, intervju via e-post den 5 maj 2008 samt via telefon den 8 maj 2008 
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4.2 Presentation av näringslivsrespondenterna 
 

4.2.1 Bolagsverket: Kent Göransson 6 
 
Bolagsverket är en avgiftsfinansierad myndighet, vars uppgifter består av att registrera företag 
och föreningar, ta emot årsredovisningar, registrera företagsinteckningar, fatta beslut i 
likvidationer samt lämna information om vad som finns i verkets register. Näringslivsregistret 
är en av tjänsterna som tillhandhålls av Bolagsverket och det innehåller information om över 
en miljon företag och föreningar (Bolagsverket 2008d). Bolagsverket har drygt 500 stycken 
anställda, varav cirka 25 stycken är jurister som är verksamma på juristavdelningen. Kent 
Göransson har arbetat som jurist på Bolagsverket i 20 år och de senaste tio åren som 
bolagsjurist. Vederbörande har tidigare haft en tjänst som förvaltningsjurist under ett par år 
samt varit varumärkesjurist vid Patent- och registreringsverkets (PRV) varumärkesavdelning 
under ett år.  
 
Göransson tror inte att blivande företagare i allmänhet har några svårigheter att välja 
företagsform. Det stora flertalet väljer till en början företagsformen enskild näringsidkare. Är 
det två eller tre personer som avser att bedriva verksamhet tillsammans, börjar de i stället med 
ett handels- eller kommanditbolag. Handlar det om att starta ett större företag, eller om att 
personen är företagare sedan tidigare, kanske det blir ett aktiebolag. Det som är avgörande i 
de flesta fall, är enligt Göransson verksamhetens art och omfattning. För exempelvis 
hantverkare och personer som är verksamma inom servicenäringen, passar enskild 
näringsidkare utmärkt.  
 
Göransson anser att självfallet kan andra faktorer också vara vägledande vid valet av 
företagsform. Många väljer aktiebolagsformen eftersom aktiebolag anses ge intryck av 
seriositet och stabilitet, samtidigt som det personliga ansvaret är begränsat. En nackdel kan 
vara att ett aktiekapital om minst 100 000 SEK måste skjutas till redan vid bildandet och att 
bankerna många gånger kräver borgensförbindelser för att ge lån i önskad utsträckning. 
Göransson framhåller att flera aktörer (exempelvis Nutek, Almi och Bolagsverket) ger god 
vägledning vid val av företagsform, via direktkontakter, hemsidor eller återkommande mässor 
och andra informationsträffar ute i landet.   
 
Enligt Göransson kommer diskussionen upp med jämna mellanrum om ett eventuellt 
införande av någon ny företagsform. Ibland kommer förslagen från regeringen, men lika ofta 
initieras diskussionen av någon av företagarnas organisationer. Vid en jämförelse med andra 
länder i Europa, anser Göransson att det finns relativt gott om företagsformer i vårt land. Hos 
Bolagsverket kan du i dag registrera företagsformerna enskild näringsidkare, aktiebolag, 
handelsbolag, kommanditbolag, filial, enkla bolag, banker, försäkringsbolag, europeisk 
ekonomisk intressegruppering (EEIG), europabolag, europakooperativ, ekonomiska 
föreningar, bostadsrättsföreningar och sambruksföreningar, det vill säga i praktiskt taget allt 
utom stiftelser som registreras hos Länsstyrelsen. 

 
6 Kent Göransson Bolagsjurist Bolagsverket, intervju via e-post den 15 april 2008 
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Göranson tror att anledningen till att våra företagsformer ser ut som de gör i dag, är 
förmodligen att det vid olika tidpunkter bakåt i tiden har visat sig finnas behov av företag med 
vissa speciella egenskaper, som i det läget inte stått till buds. Seden att låta en handelsrörelse 
framträda under särskilt namn, firma, anses exempelvis ha uppkommit i de norditalienska 
handelsstäderna under senmedeltiden. Då användes firma uteslutande som namn på 
handelsbolag och närmast för att möta behovet av en, för samtliga bolagsmän, giltig 
firmateckning. Krångliga regler för bildande och drift av företag, har enligt Göransson 
förhoppningsvis inte tillkommit för dess egen skull. Respondenten anser att Bolagsverket gör 
sitt bästa för att förenkla regelverket för i första hand de små och medelstora företagen. 
Regeringens mål är att minska företagens samlade administrativa börda med 25 procent fram 
till år 2010. I regleringsbrevet för budgetåret 2008, har regeringen ålagt Bolagsverket att inom 
sitt område minska företagens administrativa kostnader samt att i övrigt verka för att förenkla 
för företagen.   
 
I den debatt som pågår, är det enligt Göransson många som för fram tanken att det finns ett 
behov av en enklare företagsform med begränsat ekonomiskt ansvar för företagaren – med 
andra ord ett enklare aktiebolag. Göransson delar uppfattningen att aktiebolagslagen är 
komplicerad och det blev kanske inte heller mycket enklare, i samband med att den nya 
aktiebolagslagen trädde i kraft den 1 januari år 2006. Respondenten tror emellertid inte att 
införandet en helt ny företagsform måste ske till varje pris. Redan i dag finns de verktyg som 
erfordras för att åstadkomma önskade förenklingar för företagen. Göransson syftar på den 
uppdelning som finns i privata och publika aktiebolag.  
 
Åtskilliga lättnader skulle kunna genomföras för de privata aktiebolagen. Både sådana 
lättnader som liknar de i GmbH och andra som är mer präglade av de förhållanden som råder i 
vår svenska företagsvärld. För de publika bolagen kan självfallet en striktare reglering även 
fortsättningsvis upprätthållas. Förenklade regler för de privata bolagen skulle gynna väldigt 
många företag, eftersom den stora majoriteten utgörs av sådana företag. Enligt Göransson 
behöver det inte vara fel att införa en ny företagsform, men vederbörandes – och förmodligen 
även Bolagsverkets – uppfattning är att förenklingar för företagarna lika lätt kan åstadkommas 
inom ramen för befintliga organisationsformer. 
 
De som utreder om revisorer och revision har nyligen lämnat sitt betänkande om avskaffandet 
av revisionsplikten för små företag. Förslagen innebär att bara börsbolagen, företag inom den 
finansiella sektorn samt de riktigt stora bolagen, behöver ha auktoriserad eller godkänd 
revisor. Om förslagen går igenom, kan cirka 96 procent av alla aktiebolag välja att avstå från 
att ha kvalificerad revisor. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli år 2010 och många 
bedömare anser det vara sannolikt att revisionsplikten för små bolag verkligen kommer att i 
stort sett avskaffas inom ett par år. 
 
Göransson betonar att även om revisionsplikten för små bolag avskaffas, innebär inte det att 
andra ansträngningar som syftar till regelförenklingar blir obehövliga. Respondenten menar 
att ett borttagande av revisionsplikten alltså inte ska ställas mot regelförenklingar av annat 
slag eller införandet av en ny företagsform. Göranson konstaterar slutligen att varje 
förändring av rådande regler och rutiner, i ett inledande skede innebär merarbete för 
Bolagsverket. Ett avskaffande av revisionsplikten medför exempelvis att ett stort antal 
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bolagsordningar måste ändras och att bolagen av det skälet måste komma in med ett 
motsvarande antal ändringsanmälningar till Bolagsverket. Regeländringar och ett eventuellt 
införande av en ny bolagsform, innebär med nödvändighet även datasystemförändringar. 
Bolagsverket är dock väl rustat att möta utmaningen och arbetar sedan länge kontinuerligt 
med förändringsarbete till gagn för det svenska näringslivet. 
 

4.2.2 Espira Inkubator AB: Jonas Andersson 7 
 
Espira tillväxtcenter i Borås är en mötesplats mellan näringslivet, entreprenörer, högskolan 
och andra samhällsfunktioner. Nyföretagare och befintliga små och medelstora företag 
erbjuds en tillväxtmiljö, där idéer, kompetens och entreprenörsanda utvecklas med hjälp av 
konkret stöd i olika former (Espira tillväxtcenter 2008b). Espira Inkubator AB startades år 
2005 och är en del av Espira tillväxtcenter. Verksamheten har som syfte att skapa fler företag 
som genererar tillväxt och hållbar utveckling i Sjuhärad. Målet med verksamheten är att öka 
näringslivets tillväxt, genom att stimulera entreprenörskap, innovation och forskning (Espira 
Tillväxtcenter 2008a). Jonas Andersson arbetar som affärsutvecklare på Espira Inkubator 
sedan augusti år 2007. Vederbörandes uppgift är att hjälpa företagare som har nybildade 
företag med tillväxtpotential, genom att snabba upp processen att nå marknaden. Andersson 
var själv egen företagare innan tillträdet av tjänsten på Espira. 
 
Andersson anser att det finns många företagsformer att välja mellan och att de olika 
alternativen som finns idag är tillräckliga. Det finns mycket att tänka på för en ny företagare 
och företagsformen är viktig, men inte avgörande för hur det går. De företagare som vänder 
sig till Espira, kan få hjälp med val av företagsform om de inte redan har startat företaget. 
Espira arbetar med två typer av företag – de som Espira har andel i och de som Espira inte har 
andel i. I de bolag som Espira har en ägarandel, är formen aktiebolag nödvändig. I de bolag 
som Espira inte har ägarandel i finns dock flera olika företagsformer som kan lämpa sig. 
 
Andersson påpekar att företagarna sällan har problem med att välja form, eftersom det är rätt 
självklart vilken form som passar bäst i respektive situation. Företagare som ska bedriva 
verksamhet i liten skala, väljer formen enskild näringsidkare om det gäller en person och 
handelsbolag om det gäller flera personer. För större investerare är det aktiebolag som är 
aktuellt. Andersson anser att det är synd att så få personer verkligen vet vad ekonomisk 
förening innebär och att det är en bra form för företag som utgörs av tre eller flera personer.  
 
Enligt Andersson är det enkelt att starta företag i Sverige och vederbörande har inte märkt av 
att det skulle finnas något större behov hos företagare av en enklare form för mindre 
verksamheter. Respondenten anser att som det ser ut idag, med ett aktiekapital på 100 000 
SEK, är bra. Om tröskeln skulle vara för låg för att starta ett aktiebolag, skulle konsekvensen 
bli fler oseriösa företagare. Med nuvarande nivå på aktiekapitalet, menar Andersson att 
personerna som ska driva aktiebolag blir mer fokuserade.  
 

 
7 Jonas Andersson Affärsutvecklare Espira, intervju via e-post den 21 april 2008 samt via telefon den 5 maj 2008 
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Andersson upplever inte att aktiebolagslagen är för komplicerad och därmed avskräckande för 
små företag. Respondenten påpekar dock sin okunskap kring lagen, till följd av att 
vederbörande likt många andra inte läser den. När komplikationer uppstår, tar Espira därför 
kontakt med jurister för att tolka lagen. Andersson tror inte att just aktiebolagslagen är något 
problem för företagarna, då alla företagsformer har regler att följa. Företagarna måste 
dessutom ha en del förkunskaper om vad som gäller, innan de startar företag. 
 
Vad gäller huruvida Andersson själv har reflekterat över någon tänkvärd variant av en ny 
företagsform, nämner respondenten att BolagsBolaget AB har en intressant affärsidé. 
BolagsBolaget för fram alternativ för de företagare som är osäkra kring det administrativa 
förfarandet och därmed ska deras lösning underlätta för företagarna. För att göra processen 
enklare, kan Bolagsbolaget anlitas för att hjälpa till med en del av de komplicerade momenten 
kring företagandet. På så vis kan fler företagare våga starta företag, om de tror på sina 
affärsidéer.  
 
Andersson anser vidare att företagsformen GmbH påminner om de förslag till förenklingar 
som nu utreds, exempelvis slopad revisionsplikt för små bolag, och att formen skulle kunna 
vara ett bra alternativ till dagens utbud. Den invändning vederbörande har mot GmbH är att 
det kan vara positivt att ha en styrelse som fungerar bra och att det är en tillgång som bör tas 
tillvara. I frågan om vad Andersson anser vara det bästa alternativet – en ny bolagsform 
kontra slopande av revisionsplikten – har vederbörande för närvarande ingen åsikt om. 
 
När det kommer till vilka förändringar slopad revisionsplikt och ny företagsform skulle 
innebära för Espira, är det enligt Andersson mycket viktigt att företagen som de har andelar i 
är reviderade. Oavsett vilket företag som Espira har att göra med, är det bra om 
revisionsplikten finns kvar. Skulle den tas bort, måste Espira granska företagen mer 
djupgående än vad de gör i dagsläget, till följd av att de hjälper företag som har 
tillväxtpotential. Vad gäller en ny företagsform upplever Andersson inte det som negativt, 
eller att det skulle innebära mer jobb för Espiras del. Tvärtom är det alltid bra med ytterligare 
alternativ att kunna erbjuda.  
 

4.2.3 Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Borås: Peter Wank 8 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers är aktiv inom revision, redovisning och rådgivning. 
Företaget har 3000 stycken medarbetare på 125 stycken kontor runt om i landet. Med 
utgångspunkt i revision och rådgivning erbjuder Öhrlings en rad olika tjänster, som syftar till 
att hjälpa företag och organisationer med att göra sina affärer säkrare, effektivare och mer 
lönsamma (PricewaterhouseCoopers 2008a). Öhrlings har ett stort antal specialister inom 
området verksamhetsutveckling, som servar såväl mindre och medelstora företag som större 
organisationer och internationella företag (PricewaterhouseCoopers 2008b). Peter Wank har 
arbetat på Öhrlings i Borås i tolv år och är sedan år 2002 godkänd revisor. Innan anställningen 
på Öhrlings påbörjades, var vederbörande anställd på en redovisningsbyrå i tre år. 
 

 
8 Peter Wank Godkänd revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, intervju den 29 april 2008 
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Wank upplever inte att det är särskilt svårt för klienter att välja företagsform. Respondenten 
menar att det knappast förekommer att någon sitter på en säck med pengar och frågar sig 
vilken form som ska väljas. Wank rekommenderar dock i princip alltid formen aktiebolag, 
med hänsyn till att den passar bra när företaget blir större. När det handlar om mera 
hobbyliknande verksamheter anser respondenten dock att enskild firma passar bättre. Wank 
bedömer att skatt inte är en av de mer avgörande aspekterna vid valet av företagsform. Enligt 
Skatteverket ska skatten vara densamma oavsett företagsform, men Wank anser att det är 
något av en sanning med modifikation. Det som däremot kan få större betydelse, är att det 
exempelvis i ett aktiebolag är enkelt att urskilja vad som är privata medel och vad som tillhör 
företaget. För enskilda näringsidkare finns det ingen sådan skiljelinje, vilket kan upplevas 
som negativt.  
 
Enligt Wank har aktiebolag i regel en längre överlevnad, till skillnad från enskilda firmor som 
har en tendens att öppnas och läggas ner för att sedan öppnas igen. Det kan därmed vara 
enklare att anställa personal i ett aktiebolag, när den kan upplevas som en tryggare 
företagsform. En annan nackdel med enskild firma, är att deklarationen är mycket krånglig 
och belastningen kan bli väldigt hög i slutet av året. Ett aktiebolag tvingas enligt lag att sköta 
sin ekonomi löpande under året. Det finns risker med alla företagsformer, men Wank menar 
att risken ändå alltid är högre med enskild firma, handels- och kommanditbolag. Den som 
äger ett aktiebolag kan i princip bara riskera sitt insatta aktiekapital, men i de fall en så kallad 
”skötselborgen” är satt kan ägaren bli av med sin borgen, exempelvis sitt hus.  
 
Som det ser ut idag, bedömer Wank att det även är relativt enkelt att bilda bolag och att det 
går snabbt. Vanligen tar det bara en till två dagar innan allt är registrerat och klart. När det 
kommer till tankar om framtida utveckling, anser Wank att visionen om börsnotering sällan 
finns innan företaget ens har bildats. Den aspekten ligger därmed inte till grund för valet av 
aktiebolag som företagsform.  
 
Wank anser att det inte behövs fler företagsformer än vad som finns att välja mellan idag. 
Åtgärder som dock skulle kunna förbättra och förenkla situationen för de mindre företagen, är 
en minskning av aktiekapitalet och en översikt av aktiebolagslagen. Konsekvensen av ett – i 
jämförelse med andra europeiska länder – högt aktiekapital, är att svenskar bildar bolag i 
Storbritannien för 1 GBP. När sedan en filial startas i Sverige har svenska revisorer svårt att 
bedöma situationen i hela företaget. Det tar längre tid att revidera sådana bolag, eftersom 
revisorn inte vet vad som händer med företaget i Storbritannien, och det finns alltid risker för 
exempelvis plötsliga avsked. Vad gäller den svenska aktiebolagslagen, anser Wank att det kan 
vara en fördel att förenkla befintligt regelsystem istället för att skapa ett nytt. 
 
Enligt Wank kommer en avskaffning av revisionsplikten för små bolag att få negativa 
konsekvenser för företagen. Det kan bland annat leda till att det blir svårare för företagare att 
få lån och att skattekontrollen blir hårdare. Den som vill köpa ett befintligt bolag, väljer 
förmodligen hellre det bolag som är reviderat av en godkänd revisor istället för det bolag som 
är granskat av en lekman.  
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Wank tror att det mycket väl kan vara så att det finns en mening med egenskaperna för 
respektive företagsform. Respondenten har stött på en och annan riktigt dålig företagsidé 
genom åren och menar att det kan vara bra att endast seriösa personer går vidare och startar 
företag. Om det inte finns en så kallad hög trappa, kan fler oseriösa förslag bli verklighet. 
Wank resonerar dock även kring att det kan vara negativt att hindra idéer och att det bästa 
ändå vore att förenkla regelsystemet. Egentligen borde inte ett aktiekapital på 100 000 SEK 
vara något hinder för den som verkligen tror på sin affärsidé. Fattas pengarna kan de alltid 
lånas. 
 
Wank anser inte att behovet av en ny företagsform är en särskilt het debatt och vederbörande 
har heller inte stött på något stort behov av det hos företagare. Eftersom slopandet av 
revisionsplikten är det viktigaste just nu för revisionsbyråer, kommer behovet av en ny 
företagsform i skymundan. Wank har själv inte reflekterat över något speciellt bra alternativ, 
även om vederbörande i sitt yrke kommer i kontakt med utländska företag som drivs under 
andra företagsformer.  
 
När det gäller aktiekapitalet ska det enligt Wank absolut inte vara högre än vad det är idag, 
men respondenten är ändå tveksam till ett lägre aktiekapital. Övriga Europa har lägre 
aktiekapital, så Sverige kanske bör sänka det något. Wank tror dock att ett för lågt 
aktiekapital, som exempelvis 1 GBP i Storbritannien, kan få negativa konsekvenser i form av 
en större osäkerhet kring företagen. Är aktiekapitalet lågt kan alla balansposter upplevas som 
lite riskabla och leverantörer kan anse att risken att inte få betalt för leveranser är för stor. När 
det gäller exempelvis banker har de i regel en säkerhet för att få tillbaka utlånade pengar och 
de står högt upp på listan av de som har rätt till pengar vid eventuell konkurs.  
 
Vad gäller aktiebolagslagens avskräckande effekt, tror Wank att den i princip är obefintlig. De 
allra flesta som vill starta eller redan har aktiebolag, har ingen uppfattning på hur komplicerat 
regelverket egentligen är. De har helt enkelt inte tid eller bryr sig inte. Respondenten menar 
att lagen är så kallat ”konsultvänlig”, då den är alldeles för komplicerad för småföretagarna 
och det är därmed nödvändigt att anlita professionell hjälp för att veta hur de ska gå tillväga. 
 
Wank tror att GmbH skulle kunna vara ett intressant alternativ till de svenska 
företagsformerna. Respondenten skulle dock vilja undersöka situationen i Tyskland närmare, 
vad gäller konsekvenser för företagen, intressenter och samhället, innan någon slutgiltig 
kommentar. I fall GmbH-företag har lättare att få med sig kapitalstarka investerare, anser 
Wank att det skulle kunna vara mycket positivt för svenska företag. De som på regeringens 
begäran utreder om en förenkling av aktiebolagslagen alternativt införandet en ny 
företagsform skulle vara positivt att genomföra, kommer att göra en jämförelse med andra 
länder i Europa. På så vis kan de få fram vilket som är det bästa alternativet för Sverige.  
 
Även om revisionsplikten slopas tror Wank att revisionsbyråerna med all sannolikhet kommer 
att få förtroendet från företagen ändå, men för annat än just revision. Revisorerna kan då agera 
stöd för företagarna i olika beslut och de kan vara med och hjälpa till med väsentligare saker 
än bara revision. Det kan bland annat handla om bekräftelse att det går bra för företaget, som 
idag inte är möjligt på grund av revisorn inte får vara jävig. Wank ser den här utvecklingen 
som positiv, eftersom revisorn kan nyttja alla sina kunskaper till att vara med och påverka på 
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ett helt annat sätt. Respondenten anser att revisorn kommer att få en helt annan roll i 
företagen. Som rådgivare finns möjligheten att exempelvis hjälpa till vid affärer av olika slag 
och engagera sig i personalfrågor. Behovet av hjälp och kontroll kommer inte att försvinna 
bara för att revisionsplikten för små bolag avvecklas. Naturligtvis kommer rollen som revisor 
att finnas kvar i framtiden, då stora och börsnoterade bolag fortfarande kommer att ha krav på 
revision. Wank menar även att det ena kan leda till det andra, på så sätt att ett slopande av 
revisionsplikten skulle kunna leda till en enklare bolagsform. 
 
Enligt Wank har inte Öhrlings förberett sig på konsekvenserna kring införandet av en ny 
bolagsform, trots att det är under utredning. Revisionsbyrån har dock förberett sig näst intill 
minsta detalj, inför ett avskaffande av revisionsplikten för små bolag. Revisionsbranschen tror 
att den absolut kommer att försvinna och därför anpassar sig Öhrlings genom att ändra den 
typ av service som de erbjuder. Framöver kommer företaget att satsa på olika paketlösningar i 
form av bland annat rådgivning och hälsokontroller av företag. 
 

4.2.4 Handelsbanken i Borås: Johan Jöreteg 9 
 
Handelsbanken levererar tjänster inom hela bankområdet och har totalt 461 stycken kontor i 
Sverige och verksamhet i 21 stycken länder. Kontoret i Borås är den största Handelsbanken i 
Västsverige och Företagsgruppen sysselsätter allt från den enskilda firman till det 
börsnoterade företaget. Till skillnad från andra banker har Handelsbanken varken säljare eller 
någon back office-funktion. Banken satsar istället på att en medarbetare har ett totalansvar för 
kunden, som kan innebära allt från att starta ett bankgiro till att bevilja krediter. Den som är 
anställd på Handelsbanken blir i regel något av en specialist, då en stor del av arbetet går ut på 
att besvara löpande frågor och hjälpa kunderna med allehanda problem. Till sin hjälp vid 
informationssökningen har personalen tillgång till flera olika databaser och de har ofta en god 
lokalkännedom. Johan Jöreteg är företagsrådgivare på Handelsbanken i Borås sedan oktober 
år 2007. Innan Jöreteg påbörjade sin anställning på Handelsbanken, arbetade vederbörande 
bland annat som godkänd revisor på Ernst & Young. 
 
Enligt Jöreteg är det i regel inga större problem med val av företagsform. Det är vanligt att 
företag startas med formen enskild näringsidkare, då det går snabbt och proceduren kring 
bildandet är relativt enkel. Jöreteg skulle själv välja den här formen, den dagen vederbörande 
startar eget företag. Respondenten menar att det är bra att börja i liten skala, för att sedan 
kunna arbeta upp företaget successivt. Allteftersom ett företag växer kan ombildning till 
aktiebolag bli aktuell. Vid eventuella funderingar kring val av företagsform, anser Jöreteg att 
skatt är något som många anser vara väsentligt. Regeringens mål är att det ska vara 
skatteneutralt mellan formerna, men det fungerar inte riktigt i realiteten. 
 
Jöreteg anser att fördelarna med ett aktiebolag är att delägarna lättare kan lyfta och spara 
kapital, eftersom företagets vinst beskattas med 28 % och delägaren själv kan bestämma sin 
lön. I en enskild firma är det svårare att spara pengar och bygga upp ett kapital, eftersom all 

 
9 Johan Jöreteg Företagsrådgivare Handelsbanken i Borås, intervju den 17 april 2008 
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vinst ska beskattas som lön och då tillkommer egenavgifter. När företag uppnår resultat på 
cirka 500 000 SEK, skulle Jöreteg rekommendera att ombilda enskild firma till aktiebolag.  
 
Nackdelar med att bilda ett aktiebolag, kan bland annat vara att en revisor måste utses före 
bildandet samt att ett kapital på 100 000 SEK många gånger kan kännas stort för en ny 
verksamhet. För att kringgå kostnaden för att starta ett aktiebolag i Sverige, förekommer det 
dock att bolag bildas i Storbritannien för 1 GBP. En filial startas sedan i Sverige och bolaget i 
Storbritannien avvecklas. På så sätt kan ett svenskt aktiebolag bildas för cirka 12 SEK. Det 
finns även en hel del regler att ta hänsyn till i ett aktiebolag, men Jöreteg tror inte att det är ett 
skäl till varför den företagsformen inte skulle väljas. Respondenten upplever att många 
företagare är beroende av revisorns kunskaper kring regelverket som omger ett aktiebolag. En 
nackdel med enskild firma och handelsbolag är att företagen har mycket komplicerade 
deklarationer. De flesta företagarna klarar inte av de här deklarationerna själva, utan måste ta 
hjälp utifrån. 
 
Jöreteg bedömer att i regel behöver 99 av 100 stycken företagare professionell hjälp vid 
ombildning av företagsform, eftersom det är väldigt mycket att ta hänsyn till vad gäller skatt. 
I ett aktiebolag kan revisorn vara till stor hjälp som samtalspartner i processen, men även 
revisorn behöver ofta i sin tur ta hjälp av någon expert inom skatt. Det är viktigt att allt går 
rätt till och det är ett mycket komplicerat område. Det går i vilket fall åt en del pengar vid 
byte av bolagsform. 
 
Vad gäller företagsformerna som finns idag, anser Jöreteg att de täcker in de olika behoven 
hos företagare. Respondenten tror dock att det skulle bildas ännu fler aktiebolag om kravet på 
100 000 SEK i aktiekapital sänktes och om revisionsplikten slopades för de mindre bolagen. 
Jöreteg anser att det är relativt enkelt att fylla i blanketter för enskild firma, handels- och 
kommanditbolag och att det inte är någon nackdel att alla företagsformerna har de 
utformningarna och de regelverk som de har. När det gäller aktiebolag tror respondenten att 
många är omedvetna om problemen kring bildandet och förvaltandet. Jöreteg har inte lagt 
märke till att det skulle finnas ett behov av en enklare företagsform för mindre verksamheter 
och inte uppfångat någon direkt diskussion i ämnet. Respondenten tror att de flesta accepterar 
situationen som den är och därmed inte ifrågasätter den. Jöreteg har heller inte själv 
reflekterat över något intressant alternativ.  
 
Jöreteg anser att många företagare inte har möjligheten att kunna samtliga regelverk som 
omger ett aktiebolag och därmed utgör sannolikt inte själva regelverket något hinder. Den 
information som företagare tar till sig är på sin höjd när det är läge för att genomföra en 
kontrollbalansräkning och vad personligt ansvar innebär, men resten löser sig på något sätt. 
De som har aktiebolag förlitar sig i regel på att revisorn tar hand om det som är komplicerat 
och engagerar sig inte mycket själv i vad som egentligen gäller. Små företag har oftast inte 
heller råd med fullfjädrade ekonomer, utan de måste vanligen ta hjälp med det mesta kring 
ekonomi ändå. De köper helt enkelt tjänster som de inte klarar av. Det är här revisorns 
kunskaper kan komma in, både genom rådgivning och som varningsklocka när någon 
handling strider mot lagen.  
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Enligt Jöreteg är Sverige ett av de mest reglerade länderna i hela den Europeiska unionen och 
att revisionsplikten för små företag, som har diskuterats länge, kommer att slopas. 
Respondenten anser att Sverige inte kommer att kunna ha lagstadgad revision för små 
aktiebolag i längden, även om den inte slopas nu, och att den absolut kommer att begränsas. 
Jöreteg anser att problemet ligger i var gränsen ska dras. Om revisionsplikten slopas kommer 
bankerna givetvis vara tvungna att genomföra grundligare granskningar av företag, vid 
exempelvis kreditgivning. Bankerna har tidigare funnit en viss trygghet i revisorernas 
granskning, som då försvinner. Jöreteg menar dock att det inte bör medföra några större 
problem, eftersom banker har möjligheten att granska företag och personer i olika databaser 
och andra informationskällor. Respondenten tror även att revisionsbyråerna kommer att klara 
sig bra, då de är väl förberedda på att ställa om sina tjänster och därmed anpassar sig till 
situationen. Det kommer att bli värre för leverantörer och andra intressenter, som inte har 
samma möjligheter som bankerna att få fram uppgifter om företagen. Det kan därmed uppstå 
tillitsproblem när företagens siffror inte är reviderade. Ett slopande av revisionsplikten får inte 
orsaka en minskad handel och välfärd, vilket måste beaktas när nya regler ställs upp. 
 
Eftersom Jöreteg inte ser ett behov av en ny företagsform anser vederbörande att GmbH inte 
är något intressant alternativ. Som Jöreteg ser det finns det två omständigheter som 
företagaren kan uppleva som trösklar, nämligen aktiekapitalets storlek och revisionsplikten 
för små bolag. Skulle de här två momenten förändras borde företagarna åtminstone initialt 
uppleva att det är lättare att starta företag. I längden tror inte Jöreteg att det blir stor skillnad 
för företagen när revisionsplikten slopas. En företagare som har förvaltat en verksamhet under 
ett antal år, upplever i regel att revisorn är ganska bra att ha. Det kan med andra ord vara värt 
pengarna att ha en revisor, då expertisen behövs med eller utan revisionsplikt. Oavsett om 
revisionsplikten slopas eller en ny företagsform kommer till, kommer högre krav att ställas på 
banktjänstemännen att de kan se och förstå helhetsbilden. De kommer att behöva en högre 
kompetens, för att kunna bemöta förändringarna och kunna kritiskt ifrågasätta olika problem. 
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5 Analys 
 
Följande kapitel behandlar vår analys av uppsatsens teoretiska och empiriska undersökning. 
De områden som exempelvis analyseras är; vilka rättsliga krav som ställs på respektive typ 
av företag, vilka skäl som ligger till grund för val av företagsform, om företagare upplever 
valet av företagsform som svårt, om företagare har behov av en enklare form för små 
verksamheter samt huruvida den tyska bolagsformen kan vara ett intressant alternativ för små 
företag i Sverige. 
 
ˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇ 

5.1 Nuvarande företagsformer – valet, riskerna, komplexiteten och 
kraven 
 
Enligt Smiciklas (2006) bedrivs enskild firma av en fysisk person som är personligt ansvarig 
och därmed är utan ekonomiskt skydd. Ytterligare risk ligger i att det inte finns någon 
ekonomisk skiljelinje mellan den fysiska personen och företaget, vilket innebär att en enskild 
näringsidkare bör hålla isär sin privata och företagets ekonomi. Företagsformen kan upplevas 
som okomplicerad, eftersom det inte finns något krav på att anlita en revisor eller någon 
särskild lagstiftning som reglerar inbördes förhållande i företaget. Sandström (2006) anser att 
den enskilde näringsidkaren har frihet att i stort sett själv bestämma hur verksamheten ska 
utformas. 
 
Christina Seger (Kims Vintage) upplever att det finns en del nackdelar med formen enskild 
näringsidkare, såsom det personliga ansvaret vid en eventuell konkurs och att det är lätt att 
blanda ihop den privata ekonomin med företagets finanser. Respondenten anser även att det är 
negativt att bli beskattad för kläder som ges bort som kompensation för hjälp. Anledningen 
till att Seger ändå valde enskild firma framför aktiebolag, var att processen kring att bilda 
aktiebolag var alldeles för krånglig samt intrycket av att alltför många krav skulle behöva 
uppfyllas. Seger påpekar att fördelen med enskild firma är att inga andra människor behöver 
involveras i företaget, utan respondenten kan sköta allting själv. Seger är idag nöjd med valet 
av enskild firma som företagsform. Respondenten har inga banklån eller leverantörsskulder 
och bedömer därför att den enda risken för är utebliven inkomst. Kundernas förtroende är det 
enda som Seger anse sig behöva och för dem har det ingen betydelse vilken form företaget 
har. Den situation som skulle få respondenten att byta företagsform till aktiebolag, är om 
inköp av kläder skulle börja ske från leverantörer på kredit. 
 
Kent Göransson (Bolagsverket) anser att formen enskild näringsidkare passar utmärkt för 
exempelvis hantverkare och personer som är aktiva inom servicenäringen. Peter Wank 
(Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Borås) påpekar att det finns en del aspekter kring enskild 
näringsverksamhet som kan upplevas som negativa. Det finns exempelvis inte någon 
skiljelinje mellan företagets finanser och privata medel. Enskilda firmor har en benägenhet att 
startas och läggas ner för att sedan startas igen, vilket kan få konsekvensen att personal 
upplever otrygghet kring sin anställning. Respondenten menar att risken alltid är något högre i 
en enskild firma än i ett aktiebolag, även om det finns risker med alla företagsformer. Såväl 
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Wank som Johan Jöreteg (Handelsbanken i Borås) anser att deklarationen kan uppfattas som 
väldigt komplicerad och att många företagare därför måste få hjälp med den. Jöreteg 
framhåller även att i en enskild firma är det knepigare att spara pengar och bygga upp ett 
kapital, än i ett aktiebolag, på grund av att all vinst ska beskattas som lön. 
 
Enligt Smiciklas (2006) kan en eller flera, fysiska eller juridiska, personer bilda ett aktiebolag. 
Aktiebolaget är en juridisk person och eftersom bolaget äger tillgångar och skulder är ägarna 
fria från personligt betalningsansvar. Det privata aktiebolaget måste minst ha ett aktiekapital 
på 100 000 SEK och det publika aktiebolaget måste minst ha ett aktiekapital på 500 000 SEK. 
Bildandet är ett formbundet förfarande och det är därmed inte tillräckligt med ett avtal mellan 
ägarna. Lundén (2006) påpekar att Bolagsverket inte kan registrera bolaget förrän följande 
moment kan redovisas; stiftelseurkund, bolagsordning, kvitto på insatt aktiekapital samt att 
godkänd eller auktoriserad revisor har åtagit sig uppdraget. Aktiebolaget kan inte åta sig något 
innan Bolagsverket har godkänt registreringen.  
 
Lundén (2006) framhåller att det yttersta ansvaret för bolaget ligger hos styrelsen, som i det 
publika bolaget utser den verkställande direktören. I privata bolag är det frivilligt att ha en 
verkställande direktör och i ett litet bolag utgörs denne, tillsammans med bolagsstämma och 
styrelse, av en och samma person. Alla stora aktiebolag ska granskas av en auktoriserad 
revisor och alla små aktiebolag kan granskas av en godkänd revisor. Aktiebolagslagen gäller 
enligt Smiciklas (2006) aktiebolag i alla konstellationer och den innehåller en mängd olika 
möjligheter och förbud som gäller för bolagen. Af Sandeberg (2006) påpekar att aktiebolag 
måste avsluta varje räkenskapsår med en offentlig årsredovisning. 
 
Enligt Ewa Anderson (Eamus AB) omregistrerades företaget från handelsbolag till aktiebolag 
för att delägarna ville vara fria från personligt betalningsansvar samt att det är möjligt att göra 
löneutbetalningar. Det förelåg inte några tankar om eventuell börsnotering i framtiden, utan 
aktiebolagsformen sågs helt enkelt som det enda alternativet. I nuläget är Anderson överlag 
nöjd med valet av företagsformen aktiebolag. Den nackdel respondenten har upplevt hittills, 
är den stora mängden pappersarbete. Tillgängligheten till bra hjälpmedel via dator, underlättar 
dock det dagliga arbetet.  
 
Göransson hävdar att många väljer aktiebolagsformen, till följd av att det personliga ansvaret 
är begränsat och att formen bedöms ge intryck av stabilitet och seriositet. Wank anser att det 
finns flera fördelar med aktiebolag. Det är bland annat lätt att separera vad som tillhör 
företaget och vad som är privata medel. Aktiebolag har oftast har en längre överlevnad än 
exempelvis enskilda firmor och det är därför enklare att anställa personal genom att de 
upplever att det är en tryggare företagsform. Till skillnad mot den enskilda näringsidkaren 
måste ett aktiebolag sköta sin ekonomi löpande under hela året, vilket kan vara nödvändigt för 
vissa företagare. Wank menar även att den som äger ett aktiebolag egentligen bara riskerar sitt 
satsade kapital. Jöreteg anser att en fördel med aktiebolag är att delägarna lätt kan lyfta och 
spara kapital samt att de kan bestämma sin egen lön.  
 
Göransson hävdar att det kan vara en nackdel att aktiekapitalet på minst 100 000 SEK måste 
erläggas redan vid bildandet av aktiebolaget och att det kan vara svårt att få större banklån 
utan borgensförbindelser. Jöreteg anser att för en ny företagare kan aktiekapitalet ofta 
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upplevas som mycket pengar samt att det kan vara negativt att en revisor måste utses före 
bildandet. Vederbörande påpekar att aktiebolag omges av ett komplext regelverk, men att det 
förmodligen inte är en anledning till varför företagsformen inte skulle väljas. Jöreteg uppfattar 
nämligen att många företagare är beroende av professionell hjälp, för att kunna förstå vad som 
gäller. 
 
Enligt Hemström (2007) kan minst två fysiska eller juridiska personer bilda ett handelsbolag 
genom att ingå ett bolagsavtal, som innehåller information om delägarna och företaget. 
Handelsbolaget är en juridisk person och därför är det viktigt att skilja på bolagets interna 
förvaltning och relationer till olika tredje män. Delägarna har ett personligt och solidariskt 
ansvar för bolagets skulder och därmed är det väsentligt att alla delägare har kontroll på hur 
bolagets verksamhet utvecklas. Innan vinst kan delas upp mellan delägarna, ska de ha arvode 
för sin arbetsinsats och ränta på insatt kapital. Smiciklas (2006) framhåller att delägarna bör 
ha stort förtroende för varandra, för att handelsbolag ska vara en passande företagsform. 
 
Enligt Höglund (2003) är lagen om handelsbolag och enkla bolag till största delen dispositiv. 
Handelsbolag är därför en flexibel företagsform, där mycket lämnas till delägarna att 
förhandla om. Lundén och Svensson (2005b) påpekar att det inte finns något krav på att 
delägarna lägger in kapital i bolaget, som är ett måste vid bildande av ett aktiebolag. Varje 
delägare har firmateckningsrätt, såvida inte annat är avtalat. Smiciklas (2006) anser att det är 
väsentligt för tredje man att veta vem som har behörighet att ingå avtal för bolagets räkning. 
Hemström (2007) påpekar att endast stora handelsbolag har skyldighet att upprätta 
årsredovisning och att utse revisor, men revisorn behöver varken vara godkänd eller 
auktoriserad. Små bolag ska endast upprätta årsbokslut. 
 
Malin Kry (K.M. Entreprenad HB) hade inledningsvis för avsikt att starta en enskild 
näringsverksamhet, men till följd av att respondenten var en av tre delägare blev handelsbolag 
det självklara valet. Något alternativ var aldrig aktuellt, då det satsade kapitalet var långt 
under de 100 000 SEK som måste satsas för aktiebolag samt att risken för stora skulder 
ansågs vara väldigt låg. Kry är för närvarande nöjd med handelsbolag som företagsform, men 
har ännu inte kunnat konstatera några självklara för- eller nackdelar med formen. 
 
Precis som med enskild näringsidkare anser Wank att risken är något högre i handelsbolag än 
i aktiebolag, till följd av det personliga och solidariska betalningsansvaret. Jöreteg påpekar att 
handelsbolag även har väldigt krångliga deklarationer, som företagarna i regel behöver hjälp 
med. 
 
Lundén och Svensson (2005b) förklarar att kommanditbolag är en form av handelsbolag och 
därför är ett övervägande antal bestämmelser gemensamma mellan bolagsformerna. Det som 
skiljer formerna åt är enligt Smiciklas (2006) att kommanditbolag har två typer av bolagsmän 
– komplementär och kommanditdelägare. Medan komplementären har ett personligt och 
solidariskt ansvar för bolagets skulder och förpliktelser, är kommanditdelägaren endast 
ansvarig med insatt kapital och får inte automatiskt företräda bolaget. Höglund (2003) anser 
att den här företagsformen har fått ett dåligt rykte, på grund av att den har utnyttjats av oärliga 
personer. 
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Enligt Lundén (2002) kan en förening bildas av minst tre fysiska eller juridiska personer. En 
ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intresse och måste bildas av 
medlemmarna själva genom en gemensam idé. Till skillnad mot aktiebolag, har 
föreningsmedlemmarna nytta under hela sitt medlemskap. Johansson (2007) framhåller att en 
ekonomisk förening är en juridisk person och att medlemmarna inte har något personligt 
ansvar för föreningens förpliktelser, utan endast kan förlora satsade pengar. Oavsett 
ägarandel, har alla medlemmar samma inflytande och rösträtt. Lagen om ekonomiska 
föreningar bygger i stort på 1975 års aktiebolagslag, men den innehåller inga detaljer om 
bildandet av en förening. Lunden (2002) påpekar att varje räkenskapsår ska avslutas med en 
offentlig årsredovisning. 
 
Göransson och Jöreteg anser att det är vanligast att företagare börjar med formen enskild 
näringsidkare. Jöreteg menar att processen kring bildandet är relativt enkel och snabb. 
Respondenten anser att det är positivt att börja i liten omfattning, för att kunna arbeta upp 
företaget allteftersom. När två eller tre personer ska starta företag tillsammans, är det enligt 
Göransson aktuellt med handels- eller kommanditbolag. Jonas Andersson (Espira Inkubator 
AB) hävdar att en företagare som ska ägna sig åt verksamhet i liten skala, väljer formen 
enskild näringsidkare. Handlar det om flera delägare, väljer de istället handelsbolag.  
 
När det gäller valet av formen aktiebolag, framhåller Göransson och Andersson att den är det 
lämpliga alternativet för dem som vill starta ett större företag. Jöreteg framhåller att 
ombildning till aktiebolag kan bli aktuellt, allteftersom företaget växer för den enskilde 
näringsidkaren. Wank rekommenderar nästan alltid formen aktiebolag, eftersom den passar 
bra när företaget växer. Respondenten påpekar dock att enskild firma passar bättre, när det 
gäller mera hobbyliknande verksamheter. Vad gäller visioner om framtida utveckling, tror 
Wank inte att tanken på börsnotering finns innan företaget ens har startats och därmed inte 
heller ligger till grund för valet av aktiebolagsformen. Göransson hävdar att i de flesta fall är 
storleken och typen av företag avgörande i valet av företagsform. Enligt Andersson är det 
synd att inte fler personer inser att ekonomisk förening kan vara ett bra alternativ för tre eller 
flera delägare.  
 
Enligt Bolagsverket (2008a) är enskild näringsidkare den mest förekommande företagsformen 
idag, men aktiebolagen blir allt fler. År 2007 registrerade Bolagsverket för första gången fler 
aktiebolag än enskilda firmor och trenden ser ut att hålla i sig. Axlin (2002) anser att det råder 
en aktiebolagshysteri då många väljer formen för att den anses vara större och finare, inte för 
att den passar verksamheten. Vederbörande menar även att många tror att aktiebolaget innebär 
en riskbegränsning till 100 000 SEK, när det i själva verket även kan innebära en personlig 
borgen. 
 
Lundén (2006 och 2002) framhåller att aktiebolag och ekonomiska föreningar är egna 
skattesubjekt. Alla inkomster beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet, vilket innebär 28 
procent i skatt. Gyland (2007) påpekar att en enskild näringsverksamhet inte är ett eget 
skatteobjekt, utan det är näringsidkaren som beskattar företagets resultat. Vid höga inkomster 
kan det bli en skatt på närmare 70 procent. Enligt Lundén och Svensson (2005b) är inte ett 
handelsbolag ett eget skattesubjekt fullt ut, trots att bolaget är en juridisk person, vilket 
medför att formen blir ganska rörig. Gyland (2007) påpekar att en enskild näringsidkare har 
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vissa reserveringsmöjligheter – räntefördelning samt avsättning till expansions- och 
periodiseringsfonder – och på så vis håller de skattemässiga skillnaderna mellan 
företagsformerna på att utjämnas. Lundén och Svensson (2005b) framhåller att 
handelsbolaget kan göra likadana avsättningar som den enskilde näringsidkaren, för att 
minska det skattepliktiga resultatet för varje fysisk delägare. Lundén (2006 och 2002) påpekar 
att aktiebolag och ekonomiska föreningar bara kan göra avsättningar till periodiseringsfonder. 
Eftersom periodiseringsfonder ska beläggas med ränta, blir avsättningen enligt Lundén (2006) 
inte lönsam. 
 
Enligt Höglund (2003) och Gyland (2007) räknas inte delägarna i ett handelsbolag och ägaren 
i en enskild näringsverksamhet som anställda, eftersom deras uttag i företagen är 
skattepliktiga resultat. Delägarna tar inte upp sin del av den skattepliktiga vinsten som 
inkomst av tjänst, utan i inkomstslaget näringsverksamhet. Lundén (2002 och 2006) 
framhåller att ägarna av en förening eller ett aktiebolag, kan räknas som vilken anställd som 
helst i företaget. Lundén och Svensson (2005b) påpekar att en regel har införts för 
fåmanshandelsbolag, gällande att företagsledaren inte ska kunna fördela inkomsten inom 
familjen. Enligt Lundén (2002 och 2006) gäller reglerna om fåmansföretag även för 
aktiebolag och ekonomiska föreningar, för att förhindra en alltför fri skatteplanering mellan 
närstående. Gyland (2007) påpekar att en enskild näringsidkare inte kan betala ut lön till 
make/maka, utan det räknas som ett uttag ur företaget och beskattas som resultat i 
inkomstslaget näringsverksamhet. 
 
Jöreteg anser att skatt är en aspekt som är viktig för många, trots att det enligt regeringen och 
Skatteverket ska vara skatteneutralt mellan företagsformerna. Wank finner dock inte att skatt 
skulle vara av någon större betydelse i valet av form. Såväl Jöreteg som Wank anser att 
skatten för de olika formerna inte är riktigt neutral i realiteten. 
 
Wank och Jöreteg anser inte att det är någon nackdel att företagsformerna har den utformning 
och de regelverk som de har, så länge det inte hindrar seriösa idéer. Göranson tror att 
utformningen av dagens företagsformer, beror på att det genom åren har funnits olika behov 
av företag med särskilda egenskaper. Respondenten tillägger dock att förhoppningsvis har inte 
invecklade regler för bildande och drift av företag kommit till för sakens skull. 
 
Av de näringslivsrespondenter som vi har intervjuat är det ingen av dem som tror att det är 
några problem för företagarna att välja företagsform, eftersom det i de flesta fall är givet 
vilken form som passar för respektive företag. Andersson och Wank anser även att det 
överlag är enkelt att starta företag i Sverige. Jöreteg hävdar att det är enkelt att fylla i 
blanketter för enskild firma, handels- och kommanditbolag, i jämförelse med aktiebolag. 
 
För Seger var inte enskild näringsidkare ett självklart val, eftersom vederbörande 
inledningsvis var inställd på att starta aktiebolag. Anledningen till att respondenten till slut 
valde enskild firma, var för att kunna sköta företaget utan inblandning av andra samt att det 
upplevdes som krångligare att starta aktiebolag. Seger bedömde även att risken endast låg i 
förlorad inkomst. Enligt Anderson var aktiebolag det enda alternativet i val av företagsform, 
till följd av att de var flera delägare och de ville komma från det personliga och solidariska 
ansvaret i handelsbolagsformen. Kry anser att valet av att bilda handelsbolag var självklart, 
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efter rådgivning och påläsning om företagsformen. Respondenten var dock till en början 
inställd att driva enskild näringsverksamhet, men det var ingen möjlighet med tre delägare. 
Även aktiebolag var uteslutet på grund av att kravet på aktiekapital var omotiverat högt för 
deras verksamhet samt att de personliga riskerna ansågs vara mycket låga. 
 
Vad gäller ombildning av ett företag, registreras och bildas enligt Lundén och Svensson 
(2005a) det nya företaget först. Det gamla företaget avregistreras därefter. Det finns ett antal 
skattefrågor som bör uppmärksammas vid ombildningen. Tillgångar och skulder ska överlåtas 
till det nya företaget, där underprisregler måste beaktas för att företaget inte ska 
uttagsbeskattas. De flesta företag har även obeskattade reserver, som i vissa fall kan överföras 
till det nya företaget och i vissa fall inte. Räntefördelning och tidigare års underskott kan inte 
överföras, med undantag för ombildning till aktiebolag från ekonomisk förening. Det är 
viktigt att processen går rätt tillväga, annars kan företagsombildningen bli dyr.  
 
Jöreteg framhåller att byte av företagsform är en komplicerad process, då företagaren måste 
beakta en hel del vad gäller skatt. I princip behöver alla företagare hjälp med en ombildning 
och det kan vara så att inte ens revisorn klarar alla frågor själv. Jöreteg menar att ett byte av 
företagsform hur som helst kostar en del pengar. 
 
Samtliga näringslivsrespondenter anser att det finns tillräckligt många företagsformer att välja 
mellan idag och att de täcker in alla tänkbara behov hos företagarna. Jöreteg tror dock att fler 
företagare skulle starta aktiebolag, om revisionsplikten för små bolag avskaffades och nivån 
på aktiekapitalet sänktes. Wank anser även att aktiebolagslagen bör ses över, för att kunna 
införa åtgärder för att förenkla och förbättra situationen för småföretagarna. 
 

5.2 En ny företagsform, sänkt aktiekapital eller ett slopande av 
revisionsplikten 
 
Varken Andersson, Wank eller Jöreteg har uppfattat att det skulle finnas något större behov 
hos företagarna av en enklare företagsform. Jöreteg tror att det kan bero på att många godtar 
läget som det är och därför inte frågar sig om det skulle kunna finnas något bättre alternativ. 
Enligt Göransson är det dock många som för fram tanken att behovet av en enklare 
företagsform med begränsat ekonomiskt ansvar för företagaren finns, det vill säga ett enklare 
aktiebolag. 
 
Seger och Kry anser att existerande företagsformer är för krångliga och att det är intressant 
med en ny enklare företagsform för små företag, medan Anderson inte har tänkt på om det 
skulle kunna vara ett alternativ.  
 
Enligt Regeringskansliet (2008) har flera av den Europeiska unionens medlemsländer, 
övervägt att införa en helt ny företagsform. Formen ska vara anpassad till små företag och 
vara utan personligt betalningsansvar. I flertalet fall har beslutsfattarna dock bestämt sig för 
att istället förenkla befintligt regelverk. Enligt Svenskt Näringsliv (2008) ser 
Justitiedepartementet en utvecklingsriktning i Europa, mot att aktiekapitalet sänks eller slopas 
helt. 
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Av näringslivsrespondenterna, är ingen som har reflekterat över något intressant alternativ till 
de företagsformer som finns i dag. Andersson påpekar dock att BolagsBolaget har en 
intressant lösning för att hjälpa företagarna med framförallt den administrativa processen. 
Andersson tror att fler personer skulle våga starta företag, om de fick assistans med det som är 
komplicerat kring företagandet. 
 
Ingen av företagarna har reflekterat över någon speciell företagsform, men de har åsikter om 
en del detaljer. Seger anser att ett aktiekapital på 100 000 SEK är en skälig nivå, medan 
Anderson tror att ett lägre aktiekapital skulle kunna få fler personer att starta aktiebolag. Kry 
har ingen uppfattning huruvida aktiekapitalet borde sänkas eller höjas, men vederbörande 
anser som Anderson att revisionsplikten är bra. Anderson funderar på om ett avskaffande av 
revisionsplikten kan få negativa konsekvenser och Kry tror att företagarna behöver känna sig 
tvingade att ha ordning och reda på sina finanser. Seger anser sig inte vara tillräckligt insatt i 
frågan, för att kunna ha en åsikt om revisionsplikten för små bolag ska finnas kvar eller ej.  
 
Vad gäller aktiekapitalet, är det ingen av näringslivsrepresentanterna som anser att det borde 
höjas. Andersson menar att nuvarande nivå är bra, för att tröskeln till att starta företag inte ska 
vara för låg. Vederbörande tror att annars skulle konsekvensen kunna bli fler oseriösa 
företagare. Jöreteg tror att 100 000 SEK ibland kan upplevas som för mycket pengar för en ny 
verksamhet och ser positiva effekter med ett sänkt aktiekapital, såsom att fler bolag skulle 
startas. Även Göransson anser att aktiekapitalets storlek kan vara en nackdel med aktiebolag, 
men vederbörande har ingen åsikt huruvida det bör sänkas. Wank däremot menar att 
nuvarande aktiekapital inte borde vara något egentligt hinder, för den som verkligen vill starta 
företag.  
 
Såväl Wank som Jöreteg påpekar att en av konsekvenserna av ett högt aktiekapital, är att 
svenskar bildar bolag i Storbritannien och öppnar filial i Sverige. Enligt Wank kan svenska 
revisorer i sådana fall få svårigheter att uppskatta situationen i hela företaget och att 
revideringen då tar längre tid. Respondenten är tveksam till om aktiekapitalet borde sänkas 
alltför mycket i Sverige, eftersom risken finns att det kan uppstå en stor osäkerhet kring 
företagen. Wank påpekar att en viss sänkning bör ske, för att anpassa oss till resten av Europa.   
 
Enligt Precht (2005) anser FAR:s generalsekreterare Dan Brännström, att regelverket för 
småföretagarna måste förenklas. Vederbörande menar att förenklingsåtgärder egentligen bör 
genomföras innan revisionsplikten för små bolag avskaffas. De företagare som är i störst 
behov av revisorns hjälp kommer att drabbas hårt om revisionsplikten slopas, eftersom inga 
konsulter kommer att vilja engagera sig i företagen när pengarna är slut. Skatteverkets 
Vilhelm Andersson hävdar att de är villiga att se över regelverket för små företag, men att ett 
avskaffande av revisionsplikten kan vara negativt. Skatteverket tror inte på att det är 
tillräckligt att en företagare ger löfte om att denne har lämnat korrekta uppgifter i 
deklarationen. Många misstag sker på grund av brist på kunskap och revisorn har därmed en 
viktig roll att fylla. 
 
Thorell och Norberg (2005) anser inte att revisionsplikten för små aktiebolag går att försvara. 
De menar att det exempelvis är omöjligt att komma åt oberoendehot med oberoenderegler i de 
här bolagen. Ägare, bolagsledning och styrelse är oftast samma person och därför faller 
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behovet av en neutral granskare. Det finns ingen mening i att övervaka sig själv. Övriga 
intressenter kan inte heller förvänta sig att revisionen är oberoende. 
 
Enligt Wank kommer ett slopande av revisionsplikten för små bolag innebära negativa 
konsekvenser för företagen, eftersom det kan bli krångligare för företagare att få lån och att 
skattekontrollen utökas. Respondenten menar även att det bolag som är reviderat av en 
godkänd revisor, med all sannolikhet är mer attraktivt för en företagsförvärvare än det bolag 
som är granskat av en amatör. Jöreteg uppskattar att det inte blir några större problem för 
bankerna, genom att de har möjlighet att granska företagen i exempelvis olika databaser. 
Respondenten tillägger dock att det är positivt om företagen är reviderade, eftersom det 
underlättar granskningen. Jöreteg tror inte heller att ett avskaffande av revisionsplikten 
kommer att medföra stora skillnader för småföretagarna i ländgen, eftersom många företagare 
upplever att revisorn är tämligen bra att ha som rådgivare. Småföretagarna kommer i vilket 
fall som helst att behöva extern expertishjälp och revisorn kan på så sätt vara värd kostnaden. 
Jöreteg tror att det kommer att bli värre för exempelvis leverantörer, som inte har samma 
möjligheter som banker att kunna granska företagen. Respondenten menar att det finns en risk 
att tillitsproblem uppstår, när företagens siffror inte är reviderade.  
 
Såväl Wank som Jöreteg anser att Sverige inte kommer att kunna ha lagstadgad revision för 
små bolag i längden och att den med all sannolikhet kommer att avskaffas. Wank tror att 
revisionsbyråerna kommer att få företagarnas förtroende ändå. Revisorerna kommer att kunna 
utgöra ett större stöd för företagarna och kunna påverka olika typer av beslut på ett helt annat 
sätt än idag. Således tror Wank att revisorn kommer att få en helt annan roll i företaget. 
Göransson påpekar att även om revisionsplikten för små bolag avskaffas, är inte det slutet på 
en nödvändig process i att förenkla regelverket. Wank tror att ett avskaffande av 
revisionsplikten skulle kunna leda till en enklare bolagsform.  
 
När det kommer till huruvida aktiebolagslagen är invecklad och eventuellt avskräckande, har 
varken Kry eller Seger någon åsikt om det. Kry menar att aktiebolag inte var aktuellt för deras 
verksamhet och därför har vederbörande inte engagerat sig i lagen. Anderson, som numera 
driver ett aktiebolag, anser däremot att lagen är komplicerad och kan vara avskräckande. 
Respondenten menar att det kan vara bra att ha stöd av kunniga ekonomikonsulter, som kan 
agera rådgivare. 
 
Av näringslivsrespondenterna är det endast Andersson som inte upplever aktiebolagslagen 
som komplicerad. Andersson framhåller emellertid sin brist på kunskap om lagen, med 
anledning av att vederbörande inte läser den. Respondenten tror därför inte att just 
aktiebolagslagen är avskräckande, eftersom alla företagare har regler att följa oavsett vilken 
form de bedriver verksamhet i. Göransson, Wank och Jöreteg anser att lagen är väl 
komplicerad för småföretagarna, som ofta är tvungna att använda sig utav sakkunniga 
personer för att få kunskap om vad som gäller. Varken Wank eller Jöreteg tror dock att 
aktiebolagslagens komplexitet skrämmer bort någon företagare, till följd av att många inte 
kan eller har tid att sätta sig in i lagen. Enligt Jöreteg engagerar sig företagarna oftast bara i 
det ytterst nödvändiga och litar på att konsulter och revisorer sköter resten. Respondenten 
menar att en småföretagare i regel inte har råd att anställa rutinerade ekonomer och kan därför 
ha nytta av revisorns vägledning. 
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Vad gäller GmbH, har bolagsformen enligt Skog (2006) inte de hårda regler som finns i 
aktiebolagslagen, gällande bolagsstämma, styrelse och ledning. Enligt Tysk-Svenska 
Handelskammaren (2008a, 2008b) är formen speciellt lämplig för små och medelstora företag 
och det behövs endast en person för att bilda ett sådant bolag. GmbH är en juridisk person och 
delägarens ansvar är begränsat till stamkapital. De kan därför inte bli ansvariga för bolagets 
skulder. Delägarna kan dock, tillsammans med verkställande direktör, bli personligt ansvariga 
för brott mot tysk lag. I ett GmbH har ägaren frihet att själv utforma bolagets organisation, 
men obligatoriska organ är bolagsstämman och en eller flera verkställande direktörer. Enligt 
Svenska Handelskammaren i Tyskland (2008) har inte små bolag revisionsplikt, men flertalet 
av de här företagen har frivillig revision. Vad gäller publicering och offentliggörande av 
bokslut, publiceras i regel enbart det som absolut måste offentliggöras. 
 
Seger och Anderson anser att GmbH skulle kunna vara ett tänkvärt alternativ, till dagens 
utbud av företagsformer. Anderson tror att införandet av en liknande företagsform skulle 
kunna innebära att fler individer startar företag och på så sätt kan fler arbeten skapas. Såväl 
Anderson som Seger kan tänka sig att bedriva verksamhet i GmbH-form. Seger ser det som 
ett passande alternativ om hennes företag skulle expandera, genom exempelvis rekrytering av 
personal och inköp på kredit. Kry anser sig veta för lite om GmbH, för att kunna avgöra om 
formen skulle vara ett alternativ för svenska småföretag. Respondenten skulle dock undersöka 
formen närmare, om den fanns tillgänglig och om revisorn lade fram den som ett alternativ. 
 
Jöreteg och Göransson anser inte att GmbH är något intressant alternativ, eftersom de inte tror 
på en ny företagsform som en lösning. De tror mer på en förenkling av nuvarande reglering 
för små aktiebolag. Jöreteg menar att ett slopande av revisionsplikten för små bolag och sänkt 
aktiekapital skulle vara bättre alternativ än en ny företagsform. Göransson anser att det redan 
finns redskap för att kunna utföra förenklingar för småföretagarna, genom uppdelningen i 
privata och publika aktiebolag. Respondenten menar att ett flertal avlastningar skulle kunna 
genomföras för de privata bolagen, exempelvis sådana som liknar de i GmbH.  
 
Göransson påpekar att det inte behöver vara negativt med en ny företagsform, men att det lika 
enkelt kan genomföras förenklingar i befintliga former. Wank och Andersson ser GmbH som 
ett intressant alternativ till dagens företagsformer. Andersson har dock en invändning mot att 
styrelse inte är obligatoriskt i sådana bolag. Vederbörande anser att det är positivt med en 
styrelse och att det är en tillgång som bör tas tillvara på. Wank skulle vilja undersöka 
situationen i Tyskland närmare, men tillägger att formen kan vara mycket positiv för svenska 
företag om den innebär att det är enklare att få med sig kapitalstarka investerare. 
 
Göransson, Andersson och Jöreteg anser att ett avskaffande av revisionsplikten för små 
företag, kommer att innebära merjobb för dem och deras kollegor. Wank däremot menar att 
Öhrlings är väl förberedda och inställda på att revisionsplikten för små aktiebolag kommer att 
slopas. Enligt Jöreteg och Andersson kommer ett slopande att innebära en klar utökning av 
kontroll av företagen, eftersom de inte längre är reviderade. Göransson påpekar att en mängd 
bolagsordningar måste ändras och att bolagen därmed måste lämna in ändringsanmälningar 
till Bolagsverket. Såväl Göransson som Jöreteg uppskattar även att införandet av en ny 
företagsform, skulle medföra utökade insatser. Göransson påpekar att det exempelvis blir 
nödvändigt med datasystemsförändringar. Jöreteg tror att banktjänstemännen kommer att 
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behöva en högre kompetens, för att kunna hantera utvecklingen och kunna kritiskt ifrågasätta 
olika problem. Andersson uppskattar att en ny företagsform inte skulle innebära något extra 
arbete för Espira, utan att det istället skulle vara positivt med ännu ett alternativ att erbjuda.  
 
Till följd av att ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten för små bolag är det mest 
väsentliga just nu för revisionsbyråer, upplever inte Wank att Öhrlings har förberett sig på 
något speciellt sätt inför ett tänkbart införande av en ny företagsform. Öhrlings är dock 
mycket väl förberedda på den stora omställning som kommer att krävas, om revisionsplikten 
för små bolag slopas. Anpassningar kommer att ske kring den typ av service som Öhrlings 
erbjuder idag, genom att de framöver kommer att satsa på exempelvis rådgivning och 
hälsokontroller av företag. Enligt Göransson är Bolagsverket i hög grad förberett för att 
bemöta de olika alternativen, genom att de sedan många år tillbaka har pågående 
förändringsarbete till förmån för de svenska företagarna.  
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6 Slutsatser 
 
I det här kapitlet tar vi upp de slutsatser som vi har kunnat utläsa från vår analys. I kapitlet 
besvarar vi de frågor som vi ställde i problemdiskussionen, vilka ligger till grund för svaret 
på huvudfrågan; Kan en ny företagsform vara en tänkbar lösning på problematiken kring 
bildandet och förvaltningen av små företag? 
 
ˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇ 
 
Vi ser helt klart att en ny företagsform skulle kunna vara en tänkbar lösning på problematiken 
kring bildandet och förvaltningen av små företag. Det finns även möjligheter att underlätta för 
småföretagarna i nuvarande företagsformer, men vi anser att sådana förenklingsåtgärder oftast 
blir mer komplicerade i längden. Som alternativ till att småföretagaren ska bearbeta ännu mer 
lagtext, för att komma underfund med vad som gäller och inte gäller, kan en alldeles ny lag 
för den nya företagsformen införas. Vi bedömer att en sådan lösning skulle innebära att såväl 
företagarnas som näringslivsrepresentanternas insatser blir ringare på sikt. 
 
Att starta ett företag innebär alltid risker, men för att minimera riskerna är de bästa 
alternativen att driva aktiebolag eller bilda ekonomisk förening. Ägarna av ett aktiebolag står 
inför flertalet rättsliga krav och det är av största vikt att veta vad som gäller, för att inte strida 
mot lagen. Medlemmarna i en ekonomisk förening har inte ett fullt lika komplicerat regelverk 
att följa som ett aktiebolag, men de har ändå flertalet regler att förhålla sig till. Det är enkelt 
att starta en enskild firma och det ställs inga särskilda krav på näringsidkaren. Handels- och 
kommanditbolag kan ses som mellanting mellan enskild näringsidkare och aktiebolag, 
eftersom formerna till viss del har formbundna krav och en hel del som kan avtalas mellan 
parterna.  
 
Aktiebolag och ekonomiska föreningar är inte speciellt komplicerade former när det kommer 
till skatt, eftersom allt beskattas i samma inkomstslag och en delägare tar ut lön som vilken 
anställd som helst. I handels- och kommanditbolag samt enskilda firmor är beskattning 
däremot mycket mer komplicerat. För att handels- och kommanditbolag samt enskilda 
näringsidkare ska kunna vara på samma skattnivå som aktiebolag, krävs det att näringsidkaren 
antingen besitter en hel del kunskaper själv alternativt tar hjälp av någon expert. På så vis 
skulle det vara enklare med en ny företagsform för småföretagare, som har liknande 
skatteregler som aktiebolag och ekonomiska föreningar men är mindre komplext än de här 
formerna. 
 
Enligt näringslivsrespondenterna råder inga tveksamheter kring vilken form som passar för 
vilken verksamhet och de anser att företagare därmed inte har några problem med att välja 
företagsform. Överlag anser de att enskild firma är lämpligt för en person med en liten 
verksamhet, att handels- och kommanditbolag är aktuellt för två eller flera personer med en 
medelstor verksamhet och slutligen att aktiebolag är passande för dem som vill starta ett 
större företag. Endast en respondent nämner att ekonomisk förening kan vara en bra form för 
tre eller flera delägare. Ingen av näringslivsrespondenterna tror att komplexitet eller tankar om 
framtida utveckling har någon inverkan på beslutet om företagsform.  
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Vi drar slutsatsen att antalet ägare, storleken samt syftet med verksamheten är de viktigaste 
faktorerna vid valet av företagsform. Andra faktorer som enligt näringslivsrespondenterna kan 
ha betydelse är; möjlighet till åtskillnad av företagarens och företagets medel, 
överlevnadsodds, huruvida företagsformen anses som trygg för anställda, hur stor risken är för 
personlig konkurs, komplexitet, möjligheten att lyfta och bygga upp kapital, intryck mot 
omvärlden, möjligheten att bestämma sin egen lön samt krav på satsat kapital och utsedd 
revisor.  
 
Av företagarna var det egentligen bara en respondent som inte såg sitt val av företagsform 
som självklart, utan tvekade mellan två alternativ. Respondentens beslut grundades slutligen 
på komplexitet, krav samt självständighet. Respondenten upplever personligt ansvar, bristen 
på skiljelinje mellan privat och företagets ekonomi samt en del beskattning, som negativt med 
den företagsform som valdes. De andra kom fram till att den företagsform som de valde var 
det enda alternativet till följd av antal ägare, risker, möjligheter och nivån på aktiekapitalet. 
En upplevd nackdel med valet av aktiebolag är den stora mängden pappersarbete. 
Företagarrespondenterna är alla i dagsläget nöjda med sitt val av företagsform och har hittills 
inte stött på några större problem. Företagen är dock nystartade och kvar står moment som 
deklaration och kommentar från revisor. 
 
Anledningen till att valet av företagsform upplevs som självklart, kan bero på att det inte finns 
så många former att välja mellan och att det inte finns något alternativ som egentligen passar. 
Om företagarna erhåller fler valmöjligheter, kan valet upplevas som svårare än i dagsläget när 
det endast finns max två stycken lämpliga alternativ. Vi anser dock att det är positivt att som 
företagare ha fler alternativ att välja mellan. Företagaren kan då välja den form som verkligen 
passar verksamheten, istället för att med uteslutningsmetoden komma fram till vilken form 
som är aktuell.  
 
Vi anser i överensstämmelse med respondenterna att det alltid är negativt att vara personligt 
betalningsansvarig. Vi menar att den här risken är en del av beslutet, eftersom företagaren 
måste fundera över konsekvenserna av en eventuell konkurs. En enskild näringsidkare bör 
tänka på vad denne kan förlora personligen och delägare i handels- och kommanditbolag bör 
även beakta hur stark tilliten till de andra delägarna är. Vi bedömer att de som står inför risken 
med personligt ansvar, har kalkylerat olika tänkbara scenarion väl. 
 
Till en början insåg vi inte varför vissa personer väljer att starta handelsbolag, eftersom de blir 
personligt och solidariskt ansvariga för bolagets skulder samt har en komplicerad beskattning. 
Om en näringsverksamhet ska drivas av flera personer, som inte behöver satsa något större 
kapital, verkar dock handelsbolag vara ett bättre val än aktiebolag. Vi anser ändå att det 
personliga och solidariska ansvaret är alltför betungande. För de som väljer 
handelsbolagsformen idag menar vi att det skulle vara positivt med en ny företagsform, där 
ägarna inte är personligt ansvariga och inte behöver satsa de 100 000 SEK som krävs i ett 
aktiebolag. 
 
Även om enskild näringsverksamhet är den mest populära företagsformen idag, blir 
aktiebolagen allt fler. Anledningen till att fler aktiebolag än enskilda firmor har registrerats 
under år 2007, kan vara att många enskilda firmor har blivit så pass stora att ombildning till 
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aktiebolag har blivit aktuellt. Det kan även bero på att ägarna vill komma från det personliga 
betalningsansvaret för företagets skulder. Riskbegränsningen kan dock visa sig vara 
missvisande, när även personlig borgen kan bli aktuell för stora lån. 
 
Vad gäller huruvida det är enkelt eller inte att ändra företagsform på ett befintligt företag, 
hade vi inledningsvis en bild av att det var en simpel process. Vi har exempelvis fått höra 
kommentarer som att ”det är bara att ombilda den enskilda firman till aktiebolag när företaget 
blir större”. Efter en noggrannare undersökning visar det sig att det är en komplicerad process, 
där professionell hjälp är nödvändig för de allra flesta. Inte ens en revisor kan alla gånger reda 
ut skattereglerna. Vi anser därför att det är väldigt viktigt att välja rätt företagsform från 
början, då det kan bli kostsamt att ombilda företaget. 
 
Näringslivsrespondenterna anser att dagens utbud av företagsformer är fullt tillräckligt och de 
har personligen inte märkt att småföretagarna har något särskilt behov av en ny företagsform. 
Vi anser att det till en del kan bero på att gemene man accepterar situationen som den är och 
därmed inte intresserar sig för hur det skulle kunna vara. Det kan upplevas som hopplöst att 
vilja ha något som inte finns och den oerfarne företagaren kan redan ha fullt upp med att 
engagera sig i vad som gäller nu. Flertalet företagare är säkerligen även helt nöjda med den 
uppsättning av företagsformer som finns att välja mellan. Vi uppfattar dock att företagare 
överlag har bristande kunskaper kring de faktiska regler som omgärdar formerna och vi 
bedömer därmed att ett indirekt behov ändå kan finnas. 
 
När det gäller huruvida våra respondenter har reflekterat över något intressant alternativ till 
våra nuvarande företagsformer, har egentligen inte någon av dem haft något förslag i åtanke. 
Vi antar att det beror på att de finner att andra förenklingslösningar är bättre, än en helt ny 
företagsform. Vi anser dock att GmbH har många av de egenskaper som vi saknar i nuvarande 
former och att formen kan vara ett tänkvärt alternativ. GmbH är anpassat för små företag och 
delägarna har inget personligt betalningsansvar. Merparten av respondenterna ser GmbH som 
ett intressant alternativ vid införandet av en ny företagsform och skulle kunna tänka sig att 
starta ett företag i en liknande form. En sådan form kan få fler personer att starta företag och 
därmed skapa mer jobb. De respondenter som inte anser att en ny företagsform är lösning på 
problemen kring företagandet, anser ändå att förenklingar liknande de i GmbH skulle kunna 
vara positiva för det svenska företagsklimatet. De menar att det inte behöver vara negativt 
med en ny företagsform, men att förenklingar lika enkelt kan införas i befintliga former.  
 
Förutom förslaget om en ny företagsform, finns idéer om förenklingar för företagarna. De 
förenklingar som vi anser vara mest debatterade kretsar kring ett avskaffande av 
revisionsplikten, en sänkning av aktiekapitalet samt förenklingar av de olika regelverk som 
gäller för företagsformerna. Vi bedömer att aktiekapitalet inte bör höjas, men att en sänkning 
kan vara positivt i vissa situationer. En minskning av aktiekapitalet kan innebära att fler 
personer startar aktiebolag, men samtidigt finns risken att det blir fler oseriösa näringsidkare. 
Ett alternativ skulle kunna vara att nivån på aktiekapitalet beror på vilken sorts verksamhet 
som ska bedrivas. Nivån skulle exempelvis kunna utgå procentuellt från hur stort totalt kapital 
företaget ska ha. 
 



Slutsatser 
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Vi anser att revisionsplikten fyller sin funktion för i princip alla som är inblandade i 
näringslivet. Egentligen har alla intressenter nytta av att bolagen är reviderade, eftersom det 
underlättar deras egna kontroller. När det kommer till själva aktiebolagslagen är den enligt vår 
och majoriteten av respondenternas mening, alltför komplicerad för småföretagarna. De 
behöver egentligen inte det här tunga regelverket för att kunna driva näringsverksamhet i 
mindre skala. I dagsläget måste företagarna vända sig till revisorer för att ha möjlighet att 
kunna följa lagen och så ska det enligt vår mening inte vara. Vi anser att en företagare själv 
absolut ska ha möjlighet att förstå vad det är som gäller och endast på grund av exempelvis 
tidsbrist behöva kontakta en konsult. Revision må kosta pengar för företagarna, men vad blir 
alternativet när de inte kan förvalta sina företag utan expertishjälp?  
 
De små aktiebolagen har små chanser att lista ut vad som gäller, när regelverket kring 
bolagsformen är så pass komplicerat att inte ens branschfolk förstår sig på det. Företagarna 
kommer oavsett om krav på revision finns eller inte, behöva motsvarande revisorns kunskap 
för att inte omedvetet bryta mot lagen. Ett avskaffande av revisionsplikten för små bolag är i 
sig inte något negativt, men i nuläget kommer det att få flertalet negativa konsekvenser. 
Regelverket måste förenklas först, så att småföretagarna ens har en chans att klara sig. Det är 
inte alls förvånande att de i revisionsbranschen inte är oroliga, eftersom de kommer att 
behövas precis lika mycket framöver. 
 
Oavsett om revisionsplikten för små bolag kommer att försvinna eller om en ny företagsform 
införs, kommer förändringen att innebära en del merjobb. Medan en ny företagsform i 
huvudsak kräver ökade insatser inledningsvis, kommer ett slopande av revisionsplikten för 
små bolag innebära konstanta utökade kontroller för många instanser. 
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7 Avslutande diskussion 
 
I det avslutande kapitlet diskuterar vi våra reflektioner kring studien och tankar om 
resultatets innebörd. I kapitlet ger vi även förslag till hur fortsatt forskning inom 
problemområdet skulle kunna bedrivas. 
 
ˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇˆˇ 
 
Vi blev förvånade över att våra respondenter inte ansåg eller själv upplevde ett behov av en 
ny företagsform. Som vi kom fram till i slutsatsen, kan det ha att göra med att gemene man 
accepterar situationen och inte ifrågasätter den, alternativt att andra förenklingar anses vara 
bättre. Vi anser dock att införandet av en ny företagsform skulle vara en smidig lösning på 
småföretagarnas problem. En ny form kommer sannolikt ändå inte att införas, utan regeringen 
kommer troligtvis istället att besluta om förenklingsåtgärder i befintliga företagsformer. Vad 
gäller förenklingar för små bolag i nuvarande aktiebolagslag, anser vi att mycket av 
problematiken kvarstår. Ska lagen utformas med hänvisningar hit och dit om vad som gäller 
och inte gäller för små bolag, blir det krångligare för småföretagaren att tolka innebörden. En 
helt ny företagsform med anpassade regler, hämtade från aktiebolagslagen, är enligt oss ett 
bättre alternativ.  
 
Oavsett vilken lösning som regeringen väljer, tror vi att ett eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten för små bolag kommer att innebära förenklade regler på sikt. Skulle inte 
förenklingar genomföras, kommer ett slopande av revisionsplikten vara meningslöst. Om inte 
företagaren omedvetet ska bryta mot lagen, måste denne ändå anlita hjälp motsvarande 
revisorns. Vi anser även att risken är överhängande för ökad medveten ekonomisk 
brottslighet, när företagen inte längre kontrolleras. I vilket fall finns där ingen revisor som kan 
uppmärksamma brott mot lag. 
 
De slutsatser som vi har kunnat dra från den här studien, anser vi kan gagna företagare samt 
bidra till debatten om förenklingar för småföretagare. Vi har belyst och jämfört de olika 
företagsformerna som finns idag och presenterat ett antal alternativ till förenklingsåtgärder. Vi 
anser dock att det finns behov av liknande studier, med fler och andra respondenter.  
 
Olika kvantitativa studier skulle framförallt vara intressanta, för att kunna bilda en 
uppfattning om hur exempelvis företagarna resonerar kring alternativen för 
förenklingsåtgärder. Vi tror att om liknande frågor som vi har ställt till våra respondenter, 
ställs till en större grupp företagare, kan idéer planteras som inte har funnits där innan. Är det 
många som anser att en specifik åtgärd behövs, och påpekar det, ökar chanserna till att 
företagsklimatet förbättras framöver. I den här uppsatsen har vi närmare undersökt huruvida 
den tyska bolagsformen GmbH kan vara en intressant modell att få influenser från, i 
skapandet av en ny svensk företagsform. Det kan dock finnas fler intressanta företagsformer 
runt om i Europa, som skulle kunna utgöra inspiration. Vi tänker främst på Storbritannien och 
Frankrike, som vi nämner i vår problemdiskussion. 
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I 

BILAGA 1 Intervjufrågor till företagarna 
 

1. Namn, fullständig titel och företag? 
 
2. Kan du kort beskriva företaget och vilken form det har? 

o Affärsidé? 
o När startade du din verksamhet? 
o Hur många anställda har företaget? 
o Hur stor var omsättningen år 2007? 

 
3. Vilka skäl låg till grund för ditt val av företagsform? 

o Skatt? 
o Uttagande av egen lön? 
o Utbetalning av anställdas löner? 
o Enkelhet/komplexitet (ex; krångligt regelverk)? 
o Risker (ex; personligt ansvar)? 
o Tankar kring framtida utveckling (personal, storlek, framtida börsnotering 

osv.)? 
 

4. Var det ett självklart val eller var du tveksam mellan olika alternativ? 
o Om JA, vilka alternativ valde du mellan? 

 
5. Hur upplever du att det har varit att starta en verksamhet med den här formen? 

o Är du nöjd med ditt val? 
o Vad är positivt respektive negativt? 
o Vilka problem har du stött på? 
o Vilka tips har du till dem som vill starta eget företag (gällande företagsform)? 

 
6. Det pågår en debatt huruvida en ny enklare bolagsform skulle vara ett alternativ för 

små företag och vi undrar hur du resonerar kring det? 
o Har du själv reflekterat över något intressant alternativ? 
o Bör aktiekapitalet vara högre eller lägre än 100 000kr? 
o Fyller revisionsplikten sin funktion och borde den finnas kvar? 
o Upplever du att aktiebolagslagen är för komplicerad för små företag och 

därmed kan vara avskräckande? 
 

7. I Tyskland finns den omtyckta och vanligt förekommande bolagsformen GmbH 
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung = företag med begränsat ansvar) som är 
speciellt lämplig för små och medelstora företag. Bolagsformen har inte många av de 
stränga och komplicerade regler som gäller för aktiebolag i Sverige. GmbH-bolag är 
en juridisk person och kan bildas av en eller flera personer. Delägarens ansvar är 
begränsat till stamkapital (motsvarande aktiekapital) och kan därmed inte bli ansvarig 
för bolagets skulder. I ett GmbH har ägaren frihet att själv utforma bolagets 
organisation. Obligatoriska organ är bolagsstämman och en eller flera verkställande 
direktörer, medan tillsättning av styrelse är frivilligt. Bolaget har en begränsad 
informationsplikt när det kommer till balansräkning, resultat och andra detaljer om 
företaget. Revisionsplikten baseras på typ av bolag samt storlek i fråga om 
balansomslutning, omsättning och personalstyrka. Små bolag (upp till 49 anställda) 



 

II 

har inte revisionsplikt. Detsamma gäller för publicering och offentliggörande av 
bokslut och i Tyskland publiceras i regel enbart det som absolut måste publiceras. 

 
Anser du att ovanstående tyska bolagsform skulle vara ett intressant alternativ för små 
företag i Sverige? 

 
8. Skulle du kunna tänka dig att driva verksamhet i den här formen? 



 

III 

BILAGA 2 Intervjufrågor till näringslivsrespondenterna 
 

1. Namn, fullständig titel och verksamhet? 
 

2. Kan du kort beskriva den verksamhet du jobbar på? 
 

3. Hur lång tid har du haft din nuvarande tjänst och vad har du jobbat med tidigare? 
 

4. Upplever du att företagare har svårt att välja företagsform och vilka skäl tror du ligger 
till grund för valen? 

o Skatt? 
o Uttagande av egen lön? 
o Utbetalning av anställdas löner? 
o Enkelhet/komplexitet (ex; krångligt regelverk)? 
o Risker (ex; personligt ansvar)? 
o Tankar kring framtida utveckling (personal, storlek, framtida börsnotering 

osv.)? 
 

5. Anser du att de olika alternativen för företagsformer är tillräckliga idag? 
o Varför/varför inte? 

 
6. Anser du att det finns en anledning till att de olika företagsformerna har de egenskaper 

de har (exempelvis att det inte ska vara för enkelt att starta företag)? 
 

7. Det pågår en debatt huruvida en ny enklare bolagsform skulle kunna vara ett alternativ 
för små företag och vi undrar hur du resonerar kring det? 

o Har du märkt om det finns ett behov hos företagare av en enklare form för 
mindre verksamheter? 

o Har du själv reflekterat över något intressant alternativ? 
o Bör aktiekapitalet vara högre eller lägre än 100 000kr? 
o Upplever du att aktiebolagslagen är för komplicerad för små företag och 

därmed kan vara avskräckande? 
 

8. I Tyskland finns den omtyckta och vanligt förekommande bolagsformen GmbH 
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung = företag med begränsat ansvar) som är 
speciellt lämplig för små och medelstora företag. Bolagsformen har inte många av de 
stränga och komplicerade regler som gäller för aktiebolag i Sverige. GmbH-bolag är 
en juridisk person och kan bildas av en eller flera personer. Delägarens ansvar är 
begränsat till stamkapital (motsvarande aktiekapital) och kan därmed inte bli ansvarig 
för bolagets skulder. I ett GmbH har ägaren frihet att själv utforma bolagets 
organisation. Obligatoriska organ är bolagsstämman och en eller flera verkställande 
direktörer, medan tillsättning av styrelse är frivilligt. Bolaget har en begränsad 
informationsplikt när det kommer till balansräkning, resultat och andra detaljer om 
företaget. Revisionsplikten baseras på typ av bolag samt storlek i fråga om 
balansomslutning, omsättning och personalstyrka. Små bolag (upp till 49 anställda) 
har inte revisionsplikt. Detsamma gäller för publicering och offentliggörande av 
bokslut och i Tyskland publiceras i regel enbart det som absolut måste publiceras. 

 



 

IV 

Anser du att ovanstående tyska bolagsform skulle vara ett intressant alternativ för små 
företag i Sverige? Skulle införandet av en sådan ses som positivt ur 
Bolagsverkets/Espiras/Handelsbankens/Öhrlings perspektiv? 

 
9. En ny bolagsform kontra slopande av revisionsplikten – vad ser du som det bästa 

alternativet? 
 
10. Kommer det att ske någon utvidgning av kontroll för respektive alternativ?/Vilka 

förändringar kommer respektive alternativ innebära för Bolagsverket/Espira?



 

 

 
 
 
 
 
 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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