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SAMMANFATTNING 

Titel: En studie av enskild firma, handelsbolag och aktiebolag - Vilka fördelar och 

nackdelar finns inom respektive företagsform?  

Nivå: C-uppsats i företagsekonomi 

Författare: Camilla Köhler och Petra Alperud Wennemyr 

Handledare: Markku Penttinen 

Datum: 2013-februari  

 

Syfte: Syftet är att utreda skillnaderna mellan enskild näringsverksamhet, handelsbolag 

och aktiebolag och dess fördelar och nackdelar. Genom den empiriska forskningen 

presenteras för- och nackdelar med respektive företagsform, sett ur företagarens 

perspektiv utifrån beskattning, finansiering, risker, bransch och storlek.    

 

Metod: I denna uppsats har en deduktiv ansats använts. En kombination av kvalitativ och 

kvantitativ metod har utnyttjats. Teori har insamlats via litteratur, elektroniska dokument 

och vetenskapliga artiklar. Intervjuerna har genomförts via besöksintervju och 

telefonintervju, där två organisationer intervjuades. Enkäter har skickats via mail efter 

telefonkontakt eller personlig kontakt med de olika företagen. Tio företag av varje 

företagsform fick besvara enkäterna. Empirin har sedan jämförts med teorin i en analys.  

 

Resultat & slutsats: Det är svårt att fastställa för- och nackdelar inom respektive 

företagsform då en fördel för en person kan vara en nackdel för någon annan. Resultatet 

av enkätundersökningen visar på att de som idag har aktiebolag är nöjdast med 

företagsformen, främst på grund av den begränsade ägarrisken. Den främsta fördelen i 

enskild firma är enkelheten i företagsformen och att det inte krävs något startkapital. 

Fördelen med handelsbolag anses vara att det inte krävs startkapital samt att det är 

enklare och kräver mindre administration jämfört med ett aktiebolag. Nackdelarna som 

framkommer inom enskild firma och handelsbolag är bland annat att förmåner inte kan 

utnyttjas, vinsten inte kan sparas i bolaget och utdelning inte kan ske. De största 

nackdelarna med aktiebolag är att det är krångligt att starta och lägga ned. Inom mindre 

verksamheter ses enskild firma som en fördel medan det i större företag med anställda 

och stor omsättning är mer fördelaktigt med ett aktiebolag. 

 

Förslag till fortsatt forskning: En intressant fråga är varför så många företag går i 

konkurs inom fem år och hur de ska göra för att överleva. Ett andra förslag är varför så få 

företag söker bidrag och vad detta beror på.  

 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen presenterar vilka fördelar och nackdelar som finns inom 

de tre vanligaste företagsformerna. Uppsatsen skrevs för att vara behjälplig för en person 

som vill starta företag. Studien ger kunskap om vad som krävs vid uppstart av de olika 

företagsformerna och hur företagaren ska tänka när företagsform ska väljas.  

 

Nyckelord: Enskild firma, handelsbolag, aktiebolag, beskattning, finansiering, risker. 
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ABSTRACT 

Title: A study of sole proprietorships, partnerships and limited companies 

 -What advantages and disadvantages are there in each type of enterprise ? 

 Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Camilla Köhler and Petra Alperud Wennemyr 

Supervisor: Markku Penttinen 

Date: 2013 – February 

 

Aim: The aim is to investigate the differences between sole proprietorship, partnership 

and limited companies and its advantages and disadvantages. The empirical research 

presents the advantage and disadvantage with the respective enterprise form, from a 

perspective of an entrepreneur basis of taxation, finance, risk, industry and size. 

 

Method: This study is built on a deductive approach. A combination of qualitative and 

quantitative method has been used. Theory has been collected through literature, 

electronic documents and scientific articles. The interviews were conducted through visit 

and telephone interview, where two organizations were interviewed. Questionnaires have 

been sent after telephone contact or personal contact with the different enterprises. Ten of 

each group of enterprises were asked to answer questionnaires. The empirical data where 

then compared with the theory in an analysis. 

 

Result & Conclusions: It is hard to determine advantage and disadvantage of each 

enterprise form when an advantage for one person can be a disadvantage for someone 

else. The results of the questionnaire survey shows that those who currently have limited 

companies are most satisfied with the enterprise form, primarily because of the limited 

ownership risk. The main advantage of the sole proprietorship is the simplicity of the 

corporate form and that it does not require any initial capital. The advantage of a 

partnership is considered that there is no initial capital needed and that it is simpler and 

requires less administration compared with a limited company. The disadvantages that 

emerge within the sole proprietorship and partnership are that benefits cannot be used, 

the gain cannot be saved in the company and the dividend cannot be done. The main 

disadvantages of limited companies is that it is complicated to start up and close down. In 

smaller businesses private firm is seen as an advantage while in larger companies with 

employees and high turnover it is more beneficial with a limited company.  

 

Suggestions for future research: An interesting question is why so many businesses go 

bankrupt within five years, and how they should act to survive. A second suggestion is 

why so few companies are seeking grants and what causes this.  

 

Contribution of the thesis: The thesis presents which advantages and disadvantages of 

the three most common forms of enterprise . The thesis has been written to be an 

instrument for a person who would like to start up an enterprise. The study gives 

understanding about the upstart in several type of enterprises and how the entrepreneur 

should think when the enterprise form should be selected .  

 

Key words: Sole proprietorships, partnerships, limited companies, taxation, financing, 

financial risks. 
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Ordlista 
AB  Aktiebolag 
ABL   Aktiebolagslagen (2005:551) 

Auktoriserad revisor  En revisor som är godkänd med avlagd revisorsexamen samt en 

  högre revisorsexamen 

EF  Enskild firma 

Fysisk person  En människa som i sitt eget namn fattar beslut och som står 

  ansvarig för dessa både ur en juridisk och ur en ekonomisk 

  synvinkel 

Fåmansföretag  När fyra eller färre personer tillsammans äger mer än 50% 

  av aktierna 

Förenklat årsbokslut  Består av balansräkning och resultaträkning 

Godkänd revisor  En revisor som är godkänd med avlagd revisorsexamen 

HB  Handelsbolag 

HBL   Handelsbolagslagen (1980:1102) 

IL   Inkomstskattelagen (1999:1229) 

Juridisk person  Ett företag, en förening, en stiftelse, en organisation eller en 

  stat som har rättskapacitet och kan företa rättigheter och 

  skyldigheter 

Kvalificerad revisor  En revisor som är godkänd med avlagd revisorsexamen eller även 

  en högre revisorsexamen 

Privata aktiebolag  Aktiebolag vars aktier, teckningsrätter, skuldebrev och 

  optionsbevis inte får spridas till allmänheten eller låta dem 

  spridas på börsen eller annan marknadsplats 

Publika aktiebolag  Aktiebolag vars aktier, teckningsrätter, skuldebrev och 

  optionsbevis får spridas till allmänheten eller låta dem spridas 

  på börsen eller annan marknadsplats 

SGI   Sjukpenninggrundande inkomst, används för att beräkna 

  sjukpenningen från Försäkringskassan 

SOU   Statens offentliga utredningar 

Årsbokslut   Består av balansräkning, resultaträkning och  

  tilläggsupplysningar 

Årsredovisning  Består av resultaträkning, balansräkning, tilläggsupplysningar, 

  förvaltningsberättelse och finansieringsanalys varpå den 

  sistnämnda endast gäller stora bolag. Årsredovisningen är 

  offentlig 
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1. Inledning 
I detta kapitel behandlas bakgrunden till detta arbete samt syftet av undersökningen och 

frågorna som ställs.  

1.1. Bakgrund 
År 2009 låg Lettland, Bulgarien och Slovakien i topp över antalet nystartade företag inom 

Europa. Lettland stod för 19,2 % av antalet nystartade företag som andel av det totala antalet 

företag i landet.  Bulgarien låg på andra plats med 17,5% och Slovakien på tredje plats med 

16% nystartade företag. Att nyföretagandet är starkt i de östeuropeiska länderna kan bero på 

hög tillväxt och strukturomvandling som har varit en följd av EU-inträdet. De länder som 

startat minst antal företag var Cypern, som endast låg på 3,4%, och Belgien, som hade ett 

procenttal på 4,5. I Sverige startades jämförelsevis få nya företag, nyföretagandet låg år 2009 

på 7,1%. Sverige toppade dock listan över andelen nystartade företag som fortfarande är 

verksamma efter två år. Inom Europa är det flest tjänsteföretag som startas. Detta beror på att 

det inte är lika stora kostnader att starta ett tjänsteföretag som det är att starta ett 

industriföretag.
1 

 

Under år 2011 registrerades 69 295 stycken nya företag vilket var en ökning från 2010 med 

cirka 6,5%.
2
 En nationell rapport baserad på data från Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM) visar på att entreprenörskapet växer i Sverige, men svagare än i andra länder. 

Undersökningen omfattar 54 länder och 140 000 individer i åldersgruppen 18-64 år. För de 23 

länder inom gruppen innovationsdrivna ekonomier, till vilken Sverige hör, har det i 

genomsnitt skett en ökning med 22% i total entreprenöriell aktivitet mellan 2010 och 2011. 

För Sverige är ökningen 18%.
3
  

 

Nyföretagsbarometern för 2011 visar på att antalet aktiebolag som startades ökade förra året. 

Anledningen är troligtvis det sänkta aktiekapitalet som trädde i kraft 1 april 2010, från 100 

000 kronor till 50 000 kronor, och det avskaffade revisorkravet.
4
 Det avskaffade revisorkravet 

innebär att de minsta aktiebolagen kommer undan kravet på revisor (ABL 9:1). Vad som 

menas med mindre aktiebolag tas upp senare. Enligt bolagsverket så sjönk dock registrering 

av nya bolag med 9,3% när de jämförde september 2011 med samma månad 2012. Det 

registrerades 4 537 företag i september 2012. Siffrorna har minskat under 2012 förutom i juli 

då det var en ökning vid jämförelsen från juli 2011. Ulf Karnell som är kommunikationschef 

på Bolagsverket säger att alla företagsformer minskar, och ger exempel på aktiebolag som 

minskat med 10% under året. Han menar att 2011 hade starka siffror men att trenden är tydlig 

att det sker en minskning av registreringar.
5
  

 

                                                           
1
 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Entreprenorskap/Nystartade-foretag-internationellt/ 

2
 http://www.driva-eget.se/nytt-rekord-for-nyforetagandet-469351 

3
 Braunerhjelm m.fl. (2012) s. 57 

4
 Jäger (odat.) 

5
 http://bolagsverket.se/om/oss/press/meddelanden/2012/september-1.8162 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Entreprenorskap/Nystartade-foretag-internationellt/
http://www.driva-eget.se/nytt-rekord-for-nyforetagandet-469351
http://bolagsverket.se/om/oss/press/meddelanden/2012/september-1.8162
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Figur 1: Nyregistreringar av respektive företagsform mellan år 2009-2011 

Källa: Bolagsverket, Egen bearbetning 

 

“Starta-eget-bidragen” har gjort succé och skapar stor chans att ge arbete åt den arbetslöse. 

Efter ett halvår har 82% jobb i det egna bolaget.
6
 Nio av tio nystartade företag går i konkurs 

inom fem år. Att lyckas starta ett företag innebär inte i sig ett lyckat företag. Mycket tid krävs 

innan pengar kan tjänas och även om det ser bra ut till en början finns inga garantier.
7
 

 

En enskild firma drivs av en person. Personen har eget ansvar för allt som sker i firmans 

namn. Detta betyder att personen som äger firman är ansvarig för lån och dylikt. Ägaren blir 

själv återbetalningsskyldig. Firmans namn kan registreras i Bolagsverket men det är inte 

obligatoriskt.
8
 

 

Handelsbolag drivs av två eller flera personer. Ett handelsbolag är till skillnad från en enskild 

firma en juridisk person. Detta betyder att firman är en självständig rättslig enhet som kan ha 

tillgångar och skulder. Dock är delägarna i handelsbolaget personligt ansvariga för allt som 

sker i bolaget. Detta betyder att om till exempel en fordran skulle finnas så kan 

fordringsägaren gå till vem som helst av delägarna och kräva betalning på hela summan. När 

det gäller beskattningen så blir delägarna beskattade för sina andelar av vinsten. Handelsbolag 

måste registreras hos Bolagsverket och ett krav är att firmans namn ska innehålla 

”handelsbolag”.
9
 

 

Aktiebolag är en självständig juridisk person. Delägarna i ett aktiebolag har inget personligt 

ansvar för bolagets förpliktelser. Det enda som riskeras för delägarna är det satsade kapitalet. 

Det finns två olika typer av aktiebolag - privat och publikt.
10

 Ett aktiebolag måste satsa ett 

startkapital som utgör andelar i företaget. Aktiekapitalet måste uppgå till minst 50 000 kronor 

                                                           
6
 Ekot (2010) 

7
 Holgersson (2012) 

8
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/startadrivaavslutaforetag/foretagsformer/enskildfirma.4.5c13c

b6b1198121ee8580002518.html 
9
 Thomasson m.fl. (2006) s. 313 

10
 Ibid. s. 316f 
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http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/startadrivaavslutaforetag/foretagsformer/enskildfirma.4.5c13cb6b1198121ee8580002518.html
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om bolaget är privat. Är bolaget istället publikt ska kapitalet vara minst 500 000 kronor.
11

 

Även ett aktiebolag ska registreras hos Bolagsverket.
12

  

 
1.2. Problemdiskussion 
Tidigare studier visar på att många företag i USA går i konkurs inom fem år. En mätning som 

gjordes mellan 1998 och 2003 där 90 134 företag var delaktiga visade på att endast 37 937 

företag hade överlevt efter fem år. Av dessa företag som deltog i mätningen så hade 15% 

upphört med sin verksamhet redan efter ett år och ytterligare 13% efter två år. Mer än 40% 

överlevde inte efter tre år och endast 42% fanns kvar som företag efter fem år.
13

 Ett litet 

företag som har stora lån har en större risk för att gå i konkurs. Det behövs en förståelse för de 

faktorer som gör att småföretagare tar höga nivåer av lån och hur dessa lån kan bidra till att 

förbättra chansen till att överleva.
14

  
 

Sveriges medlemskap i EU innebär att landet ska följa de regler som EU:s institutioner 

beslutar om. I vissa fall gäller EU-lagarna till punkt och pricka. I andra fall ska EU-reglerna 

göras om till svensk lagstiftning vilket kan innebära att det inte alltid syns att det ligger ett 

EU-beslut bakom lagen.
15

 Hälften av alla lagstiftning som berör svenska företag beslutas på 

EU-nivå.
16

 

 

1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32). Detta till följd 

av att Europeiska rådet i mars 2007 betonade att det är nödvändigt att minska de 

administrativa bördorna, ge de europeiska företagen möjlighet till bättre konkurrenskraft och 

stimulera Europas ekonomi. Kommissionen föreslog att företagens administrativa bördor 

skulle minskas med 25% fram till år 2012.
17

 Efter denna regel så har 75% av de nystartade 

företagen valt att inte ha kvalificerad revision. Från det att regeln ändrades fram till och med 

23 augusti 2011 var det cirka 8 100 bolag som valde att avstå sin kvalificerade revisor enligt 

Per Nordström som är chefsjurist på bolagsverket.
18

  

 

Denna avskaffade revisionsplikt för mindre företag har bidragit till att fler aktiebolag har 

bildats.
19

 En undersökning från 2005 visar på att de flesta företagare anser att revisionsplikten 

som var innan 2010 var onödig. Arbetet ansågs alltför komplicerat och dyrt. Dock svarade 

alla respondenter att de skulle fortsätta ha en revisor, inte för att få revisionen gjord men i till 

exempel skattefrågor.
20

 

 

Den första januari 2007 trädde den så kallade 3:12-regeln i kraft, en beskattningsregel för den 

som är delägare i ett fåmansföretag. Idag finns reglerna för fåmansföretag i IL kapitel 56 och 

57. Denna regel ger anledning för många enskilda näringsidkare och fysiska personer i 

handelsbolag att överväga att starta aktiebolag. Denna regel medför bland annat att utdelning 

                                                           
11

 Molin & Svensson (2010), s. 23 
12

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/startadrivaavslutaforetag/foretagsformer/aktiebolag.4.5c13cb

6b1198121ee8580002546.html 
13

 Cader & Leatherman (2011) s. 159 
14

 Di & Hanke (2012) s. 30 
15

 http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/EU-lagar-galler-framfor-svenska-lagar/ 
16

 Regelrådet (2012) 
17

 SOU 2008:32 s. 14 
18

 Danielsson (2011) 
19

 Jäger (odat.) 
20

 Revision i små företag (2005) 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/startadrivaavslutaforetag/foretagsformer/aktiebolag.4.5c13cb6b1198121ee8580002546.html
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/startadrivaavslutaforetag/foretagsformer/aktiebolag.4.5c13cb6b1198121ee8580002546.html
http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/EU-lagar-galler-framfor-svenska-lagar/
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till en viss gräns beskattas i inkomstslagen kapital med 20%.
21 

 

Vid valet av företagsform är det viktigt att ta hänsyn till alla egenskaper företagsformen har 

och att personen funderar över vad som passar dennes situation bäst.
22

 Ur ett historiskt 

perspektiv så har aktiebolag varit den klart vanligaste företagsformen. De senaste åren har 

dock lagar ökat neutraliteten av företagsformerna. Detta har skett i form utav regler om 

räntefördelning och expansionsfond. I och med dessa regler närmar sig enskild firma samt 

handelsbolag, som bedrivs av fysiska personer, de regler som gäller för aktiebolag. Vissa 

regler kan till och med överträffa de regler som gäller för aktiebolag.
23

 

 

När ett nytt företag ska startas kan företaget föreställas som ett tomt skal. Det finns inga 

individer, produkter, finansiella resurser eller kunder. Många nya företag saknar finansiella 

resurser. Men alla nystartade företag har andra resurser som också bör beaktas. Dessa kan 

vara kunskap, humankapital, sociala nätverk och idéer.
24

 

 

För att översätta en vision för en ny satsning till ett hållbart företag behövs en fokuserad 

affärsplan som innefattar teknologi, ledarskap, immateriellrätt och finansiering. Innan detta 

görs behöver det dock funderas på vilken företagsform som passar behoven bäst.
25

 En 

affärsplan ska innehålla en redogörelse om vad företaget står för, vad det hoppas uppnå och 

deras mål och ambitioner.
26

 Det är även viktigt att beskriva en produkt och vilket pris varan 

eller produkten kommer ha. En viktig fråga som ska besvaras är hur försäljningen kommer 

ske, det kan vara genom direktförsäljning eller via återförsäljare. Marknad och 

marknadsföring är också viktiga bitar att ta ställning till i en affärsplan. Det är viktigt att ta 

ställning till vem produkten eller tjänsten ska vända sig till och hur kunderna ska övertygas att 

det är just denna produkt eller tjänst som de vill ha. Andra beslut är om marknaden ska vara 

till exempel geografisk eller demografisk.
27

 I en så kallad försäljningsbudget bedöms 

försäljningssiffran och vad inköpen kostar. Detta kan bedömas efter det att bland annat 

marknadens storlek och kundernas köpbeteenden har tagits reda på. På så vis kan en 

bedömning göras om hur mycket som kan säljas under året. Om en företagare har kunskap 

inom branschen sedan tidigare är det lättare att utforma ett framgångsrikt företag. Företagaren 

har då kunskap i vad och hur många produkter eller tjänster som ska tillverkas.
28

  

 

I en enskild firma är ägaren som privatperson ansvarig för alla skulder i företaget. I ett 

aktiebolag är ägaren inte personligt ansvarig för skulderna. Vid en eventuell konkurs förlorar 

ägaren endast det satsade aktiekapitalet. Med andra ord är aktiebolag den lämpligaste 

företagsformen om ett företag ska ta stora risker. Andra fördelar gällande aktiebolag är att det 

finns bättre skatteregler vid försäljning, bra för företag som har anställda, fler möjligheter till 

löneförmåner och att ”Ab” i företagsnamnet upplevs mer seriöst. Enskild firma anses vara ett 

lämpligt val om företaget ska startas försiktigt och ägaren är osäker på hur det ska gå, vid låg 

lönsamhet och ägaren behöver det mesta som blir över till egen lön samt om det finns stora 

tillgångar i företaget, till exempel skog.
29

  

 

                                                           
21

 Svensson (2007) 
22

 SKV 462 s. 7 
23

 Svensson (2007) 
24

 Karlsson & Wigren (2012) s. 298f 
25

 Greener (2007) s.12 
26

 Smith (1998) s. 864 
27

 http://www.startaegetinfo.se/affarsplan/affarsplan-mall 
28

 Almi företagspartner (2011) s. 3f 
29

 Andersson (2009) 

http://www.startaegetinfo.se/affarsplan/affarsplan-mall
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Finansiering finns att söka för företagare. I Västmanland anordnas en så kallad 

Finansieringsdag som sker vid olika tillfällen i olika städer. Syftet med denna dag är att sprida 

kunskap till entreprenörer kring finansiering och var de kan söka pengar.
30

 Bidrag finns även 

att söka vid starten av näringsverksamhet via Arbetsförmedlingen i form utav “starta-eget-

bidrag”.
31

  

 

Från ovanstående diskussion är huvudfrågan som ska utredas: 

- Vilka fördelar och nackdelar finns inom respektive företagsform sett ur företagarens 

perspektiv?  

För att kunna utreda denna forskningsfråga används dessa underfrågor: 

- Vilka skillnader finns det mellan enskild näringsverksamhet, handelsbolag och aktiebolag? 

- Hur ser beskattningen ut inom dessa företagsformer? 

- Hur kan finansiering ske och vilka stöd finns att söka? 

- Vilka risker tar ägaren inom de olika företagsformerna?  

- Vilka för- och nackdelar finns kopplade till bransch och storlek på företaget? 

 

1.3. Syfte 
Syftet är att utreda skillnaderna mellan enskild näringsverksamhet, handelsbolag och 

aktiebolag och på så vis få fram vilka fördelar och nackdelar som finns inom respektive 

företagsform sett ur företagarens synvinkel. Genom den empiriska forskningen presenteras 

företagarnas och de två organisationernas syn på de olika företagsformerna. Studien avser 

nyföretagande och avsikten är att denna studie ska vara till hjälp för företagare i framtiden.  

 

1.4. Avgränsning  
Detta arbete koncentrerar sig på de tre företagsformer som anses vara de vanligaste i Sverige, 

det vill säga enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. De fördelar och nackdelar som 

presenteras är ur företagarens perspektiv. Empirin avgränsas genom att skicka ut enkäter till 

tio företag av varje företagsform, det vill säga totalt 30 enkäter. Detta för att det ska bli lättare 

att sammanställa materialet med litteraturstudien. De aktiebolag som svarat på enkäten är 

privata aktiebolag, med andra ord behandlas inte publika aktiebolag i denna undersökning. 

Två organisationer som arbetar med nyföretagande har intervjuats för att få deras syn på de 

olika företagsformerna, vad som avgör valet av bolagsform samt vilka stöd som de erbjuder. 

Genom att dessa två organisationer intervjuats har expertiskunskap erhållits. Företagen ligger 

inom Västmanlands- och Västra Götalands län. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Olsson (2012) 
31
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras den metodiska inriktningen och vilken metod som valts för 

undersökningen.  

 

2.1. Val av metodansats 
Det finns inte någon direkt forskning på vilka fördelar och nackdelar som finns inom 

respektive företagsform i olika situationer och inte heller hur företagsform ska väljas på ett 

lämpligt sätt. På grund av detta har denna studie ett explorativt syfte, med andra ord ska den 

ge grundläggande kunskap och förståelse för ett problem, för att ge idéer och uppslag till 

handlingsalternativ. Syftet är att lära sig så mycket som möjligt om problemområdet. En 

explorativ undersökning kan ses som en förundersökning. Oftast frågas ett fåtal personer eller 

experter på området.
32

 

 

Empiri och teori kan kopplas samman på två olika sätt, genom induktivt- eller deduktivt 

angreppssätt. Den induktiva ansatsen har sin utgångspunkt i empirin medan den deduktiva 

ansatsen handlar om forskningsarbete utifrån befintliga begrepp och teorier.
33

 I denna studie 

används deduktiv ansats. Genom att befintliga begrepp och teorier granskats först har kunskap 

erhållits om vad som kan vara intressant att utreda i empirin. Genom att först behandla teori 

fås en god översikt om vilka frågor som ska tas upp i empirin. 

 

Kvalitativa metoder används bland annat för att försöka förstå människors sätt att resonera 

och reagera.
34

 Metoden kännetecknas av att den inte innefattar siffror eller tal, istället 

resulterar metoden i verbala formuleringar.
35

  

 

Kvantitativa metoder innebär insamling av numerisk data, till exempel genom experiment, 

enkäter eller frågeformulär.
36

 På ett förenklat sätt kan kvantitativa metoder sägas bestå av 

siffror, inte bara siffror i begränsad mening utan även om längre, fler och mer används.
37

  

 

För att kunna besvara frågorna i undersökningen ansågs en kombination av dessa två metoder 

vara lämplig. Trost menar att tre steg kan urskiljas i processen kring dessa två metoder. Det 

första steget är själva datainsamlingen, andra steget är bearbetningen eller analysen av data 

och det tredje steget är tolkningen av bearbetningen.
38

 Intervjuerna följer en kvalitativ metod i 

alla tre steg. Enkäten innefattar istället både kvantitativa och kvalitativa frågor. Även analys 

och tolkning kommer innehålla både kvantitativa och kvalitativa metoder. 

 
Datainsamling Kvalitativ Kvantitativ 

Analys/bearbetning Kvalitativ Kvantitativ Kvalitativ Kvantitativ 

Tolkning Kval Kvant Kval Kvant Kval Kvant Kval Kvant 

Variant A B C D E F G H 

 

Figur 2: Egenskapsrymd med kvalitativ respektive kvantitativ ansats 

Källa: Trost (2007) s. 21, Egen bearbetning 

                                                           
32

 http://www.expowera.se/mentor/starta/starta_marknadsunders_undersok.htm 
33

 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011) s. 83 
34

 Trost (2007) s. 23 
35

 Backman (1998) s.31 
36

 Ibid. s. 31 
37

 Trots (2007) s. 18 
38

 Ibid. s. 20 

http://www.expowera.se/mentor/starta/starta_marknadsunders_undersok.htm
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Enkäterna har skickats ut via mail efter att potentiella respondenter kontaktas per telefon eller 

via personliga möten. Anledningen till att skicka ut enkäter via mail var för att komma undan 

den stora kostnaden med att skicka brev samt för att spara tid. Fördelen med en enkät är att 

den är bra för frågor med långa svarsalternativ, ingen intervjuareffekt uppstår samt att bilder 

och skalor kan visas. Nackdelarna är dock att insamlingen kan ta lång tid, ofta låg 

svarsfrekvens, vet inte vem som svarat och det är svårt att följa upp frågor.
39

 

 

Ena intervjun har skett genom besöksintervju. Några fördelar med besöksintervjuer är att 

intervjusituationen blir kontrollerad, komplicerade frågor kan användas, intervjuaren har 

chans att följa upp frågor, förtroende kan skapas och kroppsspråket kan utnyttjas. 

Nackdelarna kan vara att det blir höga kostnader i samband med resor, intervjuareffekter kan 

förekomma genom att intervjuaren och den intervjuade påverkar varandra, det kan vara svårt 

att ställa känsliga frågor samt att det kan vara svårt att få intervjutid.
40

 Den andra intervjun 

genomfördes via telefon eftersom det var svårt att träffas. Fördelar med telefonintervju är att 

det går fort att genomföra, hög svarsfrekvens, låg kostnad och att frågor kan följas upp. 

Nackdelarna kan vara att det är svårt att ställa komplicerade frågor, går inte att visa bilder, 

intervjuareffekt kan förekomma och att det kan vara svårt att ställa känsliga frågor.
41

  

2.2. Validitet och reliabilitet  
Med validitet, giltighet, menas att frågan ska mäta det den är avsedd att mäta . Reliabilitet, 

tillförlitlighet, innebär att en mätning är stabil och inte utsatt för exempelvis slumpinflytelser. 

En mätning vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat vid en senare mätning. LeCompte och 

Goetz (1982) skiljer validitet och reliabilitet genom att dela dem i en extern och en intern del.  

Extern reliabilitet står för i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas. Detta kriterium 

är ofta svårt att uppnå inom kvalitativ forskning eftersom det är omöjligt att “frysa” en social 

miljö. Med intern reliabilitet menas att forskarlaget kommer överens om hur de ska tolka det 

de ser och hör. Intern validitet innebär att det ska finnas en god överensstämmelse mellan 

forskarens observationer och de teoretiska idéer som denne utvecklar. LeCompte och Goetz 

menar att den interna validiteten kan bli en styrka i kvalitativ forskning genom att närvaron 

och delaktigheten i en social grupp gör det möjligt för forskaren att säkra en hög grad av 

överensstämmelse mellan begrepp och observation. Extern validitet innefattar i vilken 

utsträckning resultatet kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer. Detta 

kriterium kan vara svårt att uppnå vid kvalitativa studier på grund av tendensen att använda 

sig av fallstudier och begränsade urval.
42

  

 

Begreppen validitet och reliabilitet kan anses höra hemma vid kvantitativa studier.
43

 Guba och 

Lincoln (1994) föreslår istället två andra kriterier för bedömningen av kvalitativa 

undersökningar, dessa är trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten består i sin tur av fyra  

delkriterier som alla har en motsvarighet i kvantitativ forskning:
44

  

- tillförlitlighet, motsvarar intern validitet, 

- överförbarhet, motsvarigheten till extern validitet, 

- pålitlighet, svarar mot reliabiliteten,  

- en möjlighet att styrka och bekräfta, kan jämföras med objektivitet. Det vill säga sättet att 

                                                           
39

 Eriksson & Widersheim-Paul (2011) s. 100 
40

 Ibid. s. 99f 
41

 Ibid. s. 100 
42

 Bryman & Bell (2005) s.306 
43

 Trost (2007) s. 64f 
44

 Bryman & Bell (2005) s. 306 
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registrera, om skilda intervjuare registrerar samma sak likadant är objektiviteten hög.
45

  

 

Att skapa tillförlitlighet i resultatet innefattar både att forskaren säkerställer att forskningen 

utförts i enlighet med de regler som finns och att resultaten rapporteras till de personer som är 

en del av den sociala verklighet som studerats. Detta för att dessa personer ska bekräfta att 

forskaren uppfattat den verkligheten på ett riktigt sätt.  

 

Med överförbarhet menas hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. Pålitligheten 

granskas genom kolleger som bedömer kvaliteten på de procedurer som valts. I denna 

bedömning kontrolleras i vilken utsträckning teoretiska slutsatser är berättigade. Styrka och 

bekräfta innebär att forskaren försöker säkerställa att han/hon agerat i god tro. Forskaren ska 

medvetet inte ha låtit personliga värderingar påverkat utförandet av och slutsatserna från en 

undersökning.  

 

För att stärka dessa kriterier har i möjligaste mån de senaste upplagorna av litteratur används. 

Alla Internetkällor har även daterats. Litteratur som “Enkätboken” och “Att utreda, forska och 

rapportera” har studerats för att undvika fallgroparna vid enkäter och intervjuer. Genom dessa 

böcker erhölls kunskap om hur frågor skulle ställas för att få så bra och trovärdiga svar som 

möjligt. Till exempel att ledande frågor, komplicerade frågor och flera frågor i samma fråga 

ska undvikas. För att få så bra svarsfrekvens som möjligt på enkäterna kontaktades företagen 

först för att fråga om intresset fanns att svara på en enkät. Denna första kontakt skedde genom 

personlig kontakt eller via telefon. För att få hög svarsfrekvens på enkätundersökningen 

skickades en påminnelse, efter en vecka från det att enkäten skickades ut. Vid besöksintervjun 

användes inspelningsutrustning med god ljudupptagningsförmåga för att undvika utelämnad 

information och missförstånd. Tyvärr kunde inspelning dock inte användas vid 

telefonintervjun. 

 

2.3. Tillvägagångssätt  
Böcker som kunde vara intressanta och relevanta till undersökningen söktes på olika 

bibliotek. Redan från början granskades kontakter som har egna företag och som kunde bli 

potentiella respondenter till enkätundersökningen. Genom att först bearbeta befintlig teori och 

litteratur om respektive företagsform så kunde därefter lämpliga frågor tas fram till 

intervjuerna och enkäterna. Svaren kopplades sedan samman med litteraturen och bearbetades 

i en avslutande analys. 

 

2.4. Sökord, sökstrategier 
Artiklar till studien har sökts i Högskolan i Gävles databaser. De databaser som användes var 

Scopus, FAR Komplett, Discovery, Google Scholar, ISI Web of Science, Scirus, Artikelsök 

och InfoTorg. Sökord som “Enskild firma OCH handelsbolag OCH aktiebolag”, “Starta eget”, 

“Bolagsformer”, “Skillnad företagsformer”, “Sole proprietorship AND partnership AND 

corporation” och “Start Sole proprietorship” användes vid sökningarna.  

 

 
 

                                                           
45
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3. Referensram 
I detta kapitel presenteras först teoretisk referensram. Därefter behandlas den allmänna 

referensramen som tar upp hur finansiering kan ske, vilka ägarrisker de olika 

företagsformerna innebär och hur fördelningen av företagsformerna ser ut i olika branscher. 

Kapitlet avslutas med tidigare forskning om ämnet. Referensramen används sedan som grund 

i den empiriska undersökningen. 

 

3.1. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt behandlas den institutionella teorin samt lagstiftning. 

3.1.1. Institutionell teori 
Institutionell teori innebär att ett socialt fenomen konstrueras genom interaktion mellan olika 

sociala aktörer. Denna teori har de senaste decennierna väckt intresse, speciellt inom 

samhällsvetenskaperna. Teorin har bland annat uppmärksammats av statsvetare, psykologer 

och ekonomer.
46

  

 

Den institutionella teorin handlar om att organisationer och deras agerande till stor del 

påverkas av den institutionella omgivningen. När det gäller de makrosociala institutionerna, 

ses dessa ur ett sociologiskt perspektiv och de riktar in sig på hur institutionerna påverkas, hur 

de formar de sociala aktiviteterna samt det organisatoriska beteendet.
47

 Den institutionella 

teorin har som inom många andra ämnen, även tillämpats inom redovisningsområdet. 

Ämnesområden som statliga budgetprocesser och ekonomistyrning i förändring har 

undersökts med utgångspunkt i institutionell teori. Studier stöder föreställningen om att den 

sociala kulturen och miljön har stor effekt på redovisningen, och att redovisningen användes i 

syfte att upprätthålla ett sken av rationalitet och legitimitet.
48

  
 
3.1.2. Lagstiftning 
Grunden för all redovisning är att den ska ske enligt god redovisningssed. God 

redovisningssed innebär att redovisningen ska utföras i enlighet med god praxis.
49

  

Sedan år 2005 har International Financial Reporting Standars, IFRS, så som de antagits av 

EU, varit de redovisningsstandarder som ska tillämpas av alla svenska noterade företag. De 

standarder som ska tillämpas är IFRS och IAS, International Accounting Standars.  

 

Alla aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är bokföringsskyldiga, även vissa 

stiftelser och ideella föreningar med flera. Enskilda personer och dödsbon som bedriver någon 

form av näringsverksamhet är också bokföringsskyldiga, med undantag för de som hyr ut 

privatbostadsfastighet (BFL 2:1-6). Bokföringslagens regler om löpande bokföring och 

arkivering gäller alla bokföringsskyldiga. Ytterligare bestämmelser finns i olika speciallagar 

som till exempel aktiebolagslagen (ABL) och årsredovisningslagen (ÅRL). Till 

normgivningen på redovisningsområdet hör också Bokföringsnämndens allmänna råd, 

vägledningar och uttalanden.
50
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 Scott (2003) s. 879 
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 Judge m.fl. (2010) s.162 
48

 Dillard m.fl. (2004) s. 507ff 
49

 http://www.blinfo.se/GetEobEntries.do?id=747 
50
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Lagar gällande beskattning av inkomst av näringsverksamhet återfinns i Inkomstskattelagen 

(IL). Andra lagar gällande skatter och avgifter, exempelvis arbetsgivaravgifter och 

egenavgifter, finns i Socialavgiftslagen (SAL). 

3.2. Finansiering 
I det här avsnittet presenteras hur finansiering kan ske vid företagsstarten och vilken hjälp 

som finns att söka. 

3.2.1. Banklån 
En bank kan utfärda banklån vid uppstarten av ett företag. De vill ha säkerhet för att företaget 

kan betala tillbaka pengarna som lånats, vilket kan leda till att ägaren av företaget kan behöva 

inteckna bostad eller ha borgenär som en säkerhet för banken. Banken kräver att det finns en 

affärsplan.
51

 Det finns två typer av banklån och dessa är investeringskredit eller 

rörelsefinansiering. En bank som ska bevilja en finansiering ser till två grundfaktorer. Dessa 

är återbetalningsförmåga och säkerheter. Återbetalningsförmågan utgår från de villkor som 

bestäms. Villkoren innehåller ränta, amortering och återbetalningsperiod. När ett företag söker 

banklån är det viktigt att inte bara välja en bank utan jämföra åtminstone två olika banker för 

att hitta de bästa lånevillkoren. Det går att låna till hela kapitalbehovet men bankerna 

uppskattar om det skjuts in ett eget kapital eftersom det visar på att ägaren är engagerad.
52

 Det 

bör dock beaktas att ett litet företag som har stora lån har en större risk att gå i konkurs.
53

 

En fördel med att ta ett banklån är att företaget har en kontakt med banken tidigt vilket ger 

större potentiell nytta för företaget om de behöver framtida finansiering.
54

  

3.2.2. Affärsplan 
En affärsplan ska innehålla affärsidé, ledning och organisation, marknad, genomförande, 

risker och ekonomi. Affärsplanen ska vara realistisk och inte förskönande. Den bör ligga på 

mellan 15-30 sidor. Antaganden som finns i planen ska styrkas av branschexpert eller annan 

pålitlig källa. Ju mer pengar som lånas desto mer omfattande och ingående ska affärsplanen 

vara.
55

 Det är viktigt att beskriva vilken typ av produkt och vilken prissättning produkten ska 

ha. Här ska även information om konkurrenter och leverantörer samt vilken erfarenhet och 

kompetens som företagsinnehavaren besitter finnas med.
56

 Företag som på ett effektivt sätt 

använder strategisk planering har en tendens till att fungera bättre än de som lämnar saken åt 

slumpen och väljer att hantera problemen utan framförhållning när de inträffar.
57

 Precis som 

tidigare nämnts så är det lättare att bedöma sin marknad om det finns tidigare erfarenhet inom 

branschen. Det krävs även en balans mellan kundorientering och innovation för att ett företag 

ska kunna överleva. Gällande kundorientering så är det inte bara kundkontakter och relationer 

som är viktigt, utan det handlar också om att kunna leverera i tid.
58

  

 

3.2.3. Almis företagarlån 
Almi erbjuder företagslån fast med en högre ränta än vad bankerna har för att de inte ska 

konkurrera med den privata marknaden samt för att de tar en hög risk. De har som 

utgångspunkt att det ska finnas ytterligare en lånefinansiär. Det finns dock några 

undantagsfall där Almi stått som ensam finansiär. De har en återbetalningstid som ligger på 
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mellan tre till fem år i de flesta fall. Almi har krav på att det ska finnas en affärsplan samt en 

resultat- och likviditetsbudget. Den finansiella bedömningen baseras på möjligheterna till 

utveckling och lönsamhet.
59 

3.2.4. Eget kapital 
Genom eget kapital så har ägaren total frihet.

60
 Det är inte fel att låna från släkt och vänner för 

att slippa ta banklån. Företagsägaren bör ändå vara försiktig med denna typ av lån eftersom 

det kan leda till att de personliga relationerna drabbas om skulden inte kan betalas tillbaka. 

Om en ägare ändå väljer att låna från släkt och vänner är det viktigt att gå igenom både risker 

och möjligheter så den som ska låna ut pengarna är väl insatt.
61

  

 

3.2.5. Riskkapitalister 
Det finns riskkapitalbolag som kan investera genom att bli aktiva ägare. Då investerar de i 

kapital men även genom kunskap. Riskkapitalisterna har en förening som heter Svenska 

riskkapitalföreningen där det går att få hjälp för att hitta riskkapitalister.
62

 En riskapitalist 

brukar dock vilja ha hög avkastning på sin investering.
63

 

 

3.2.6. Affärsänglar 
Affärsänglar är förmögna privatpersoner som är villiga att investera pengar och tid i ett 

företag. De kan förutom kapital även gå in med kompetens och viktiga kontakter. En 

affärsängel blir som en kompletterande partner så det är viktigt att från början reda ut vad 

affärsängeln och företagsägaren kräver av varandra. Nackdelen med en affärsängel är om 

personkemin inte fungerar, vilket är svårt att förutse.
64

 I en rapport framgår att andelen 

affärsänglar har ökat mycket starkt.
65

 

3.2.7. ”Starta-eget-bidrag” 
“Starta-eget-bidrag”, eller ”stöd vi start av näringsverksamhet” som Arbetsförmedlingen 

benämner det, ges företrädesvis till den som är arbetslös och inte kan få ett arbete samt har 

förutsättningar att starta egen verksamhet. Syftet är att ge bidrag till försörjningen under 

uppstarten av verksamheten. Stödet lämnas till den som är arbetslös eller riskerar att bli det 

och är arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Ett ytterligare krav är att personen är över 25 år. 

För personer med funktionshinder, för personer som uppfyller kraven för att delta i 

arbetslivsintroduktionen och för människor som är inskrivna i jobbgarantin för ungdomar, 

gäller 20-årsgräns. Även för folk inom jobb- och utvecklingsgarantin som inte har fyllt 25 år 

kan få stödet. Bidraget kan även ges till personer som inte är arbetslösa, givet att de är bosatta 

inom ett stödområde. “Starta-eget-bidrag” ges endast ut till personer som bedöms ha goda 

förutsättningar att driva företag och om verksamheten anses få en tillfredsställande lönsamhet 

och ge varaktig sysselsättning. Stödet får dock inte leda till att konkurrensförutsättningar för 

annan verksamhet snedvrids. Stöd lämnas inte till verksamhet inom jordbruk- och 

transportsektorn, undantag kan dock göras för taxiverksamhet. Ansöka om bidraget sker 

genom att en affärsidé lämnas till Arbetsförmedlingen. Bidraget lämnas i högst sex månader. 

Det ekonomiska stödet som fås är ett så kallat aktivitetsstöd. Personer som har rätt till 

ersättning från arbetslöshetskassan får aktivitetsstöd motsvarande arbetslöshetsersättningen, 

dock lägst 320 kronor per dag för heltid. Personer som inte uppfyller villkoren för ersättning 
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från arbetslöshetskassan får aktivitetsstöd med 223 kronor per dag. Stödet betalas ut från 

Försäkringskassan en gång per månad.
66

 

3.2.8. Länsstyrelsens finansieringsstöd 
Länsstyrelsen har ett bidrag som kallas såddfinansiering. De krav som finns är att företaget 

måste ha F-skattebevis. Företaget måste vara registrerat som litet eller medelstort. Bidraget är 

till för att hjälpa till med de kostnader som uppstår i samband med produkt eller 

tjänsteutveckling. Kostnaderna måste ha en direkt koppling till utvecklingen av produkten 

eller tjänsten. Bidraget ges med högst 45% av de kostnader som Länsstyrelsen godkänner som 

utvecklingskostnader.
67

  

3.2.9. Fonder och stipendier 
Det finns olika typer av stipendium att söka bland annat så har Folkpartiet ett stipendium för 

studerande vid Mittuniversitetet Östersund. Studenten får 10 000 kronor som hjälp till att 

starta eget företag. Kravet är att studentens ålder högst får vara 30 år.
68

  

Sammes stiftelse har stipendium att söka från att ha fått en idé till affärsplan vidare till att 

starta eget. Affärsstipendiet heter det stipendium som handlar om starta eget. För att söka 

detta kräver stiftelsen en utvecklad affärsplan, beskrivning av affärsidén, marknadsplan, 

affärsmodell och gärna också en riskanalys. Ansökan om detta stipendium görs under maj 

månad.
69

 

 

3.2.10. Andra stöd 

Tillväxtverkat erbjuder stöd i olika former till den som är företagare. En del stöd är finansiella 

medan andra sker i form av till exempel rådgivning, utbildning och mötesplatser.
70

 

Tillväxtverket utvecklar och genomför insatser som främjar entreprenörskap, ökad 

konkurrenskraft och tillväxt i företag.
71

 Tillväxtverket erbjuder flera olika projekt där 

företagare kan delta. Dessa projekt riktar sig dock mera mot redan etablerade företag som till 

exempel vill stärka sin konkurrenskraft.
72

 Det finns även bidrag i form utav bland annat 

konsultcheckar att söka hos länsstyrelsen.
73

  

Industrifonden erbjuder riskkapital, kompetens och nätverk till små och medelstora företag 

med internationell tillväxtpotential.
74

 Då dessa finansieringsstöd och bidrag mer riktar sig till 

etablerade företag behandlas de inte närmare i detta arbete. 

 

Drivhuset hjälper studenter och högskoleelever att starta eget med hjälp av vägledning och 

utbildning. Förinkubatorprogrammet heter utbildningen och den sker under minst tre månader 
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och går igenom behov, tillvägagångssätt, kundnytta och konkurrens. De anordnar även kurser 

inom bland annat finansiering, försäljning och hur en enskild firma kan bli ett aktiebolag.
75

 

 

3.3. Risker 
I detta avsnitt behandlas riskerna som finns inom respektive företagsform.  

 

3.3.1. Riskerna inom enskild firma 
I den enskilda firman är du som privatperson ansvarig för alla skulder inom företaget. Om 

verksamheten skulle krascha och det finns en massa skulder så kan dessa förfölja ägaren 

resten av livet. Ett företag som har stora utvecklingskostnader och kunder som inte betalar 

sina fakturor direkt innebär det en stor risk för ägaren.
76

 En del av den personliga risken kan 

dock minskas genom att teckna en företagsförsäkring.
77

 Egenföretagare tenderar att öka när 

ekonomin faller. Detta beror på att det är svårt att få arbete och då startas det upp ett företag 

istället. Samtidigt ökar antalet små företag som tvingas läggas ner eller gå i konkurs.
78

 

 

3.3.2. Sjukpenning enskild firma 
Företagaren omfattas inte av systemet med sjuklön, det vill säga företaget måste inte stå för 

ersättning under den första 14-dagarsperioden. Eftersom ägaren inte räknas som anställd i 

firman så ges istället sjukpenning från Försäkringskassan.
79

 En enskild firma kan välja hur 

många karensdagar som ska finnas i sjukförsäkringen. Egenavgifterna betalas utifrån denna 

summa. De karensdagar som finns att välja mellan är 7, 14, 30, 60 och 90 dagar. Ju fler 

karensdagar som väljs desto lägre blir sjukförsäkringsavgiften.
80

 Sjukpenning från 

Försäkringskassan ges alltså ut från och med dag 8, 15, 31, 61 eller 91, beroende på hur 

många karensdagar som ägaren har valt.
81

 En nackdel vad gäller sjukpenningen är att det ofta 

är svårt att fastställa SGI. Inkomstdeklarationen fastläggs inte förrän på hösten året efter 

inkomståret vilket leder till att Försäkringskassan inte har någon uppgift om den aktuella 

inkomsten utan måste kolla på tidigare år. Avsättningar till periodiseringsfond och 

expansionsfond påverkar SGI vilket kan leda till märkliga effekter av sjukpenningnivån trots 

att verksamheten hållit en jämn nivå avseende resultatet under åren. En fördel när en enskild 

näringsverksamhet startas är att SGI under 24 månader beräknas efter en inkomst som minst 

motsvarar vad en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha 

haft.
82

  

 

3.3.3. Riskerna inom handelsbolag 
Som nämnts tidigare så är bolagsmännen solidariskt ansvariga för skulder som tas inom 

bolaget. När en delägare blivit betalningsskyldig för en skuld som bolaget inte kunnat betala 

så har personen inte rätt att dra av ränta på lånet eftersom det är bolaget som dragit på sig 

skulden.
83

 Om delägarna skulle bli osams kan detta leda till förödande konsekvenser för 

bolaget eftersom alla ägarna ansvarar med hela sin förmögenhet.
84 
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3.3.4. Kompanjonavtal 
För att undvika tvister i ett handelsbolag, som kan gälla exempelvis inkomstfördelning och 

insats, kan ett handelsbolag upprätta ett kompanjonavtal som innehåller olika bestämmelser 

och vad som gäller vid framtida händelser. Detta avtal kan innehålla arbetsfördelning mellan 

delägarna, resultatdisposition, röstning, överlåtelser av andelar, vad som händer om någon av 

kompanjonerna går i konkurs, hur en eventuell tvist ska lösas med mera. Handelsbolagslagen 

förutsätter att handelsbolagsdelägarna har ett kompanjonavtal. Avtalen ska undertecknas och 

varje delägare ska ha varsitt avtal.
85

 Finns inget avtal om hur resultatet ska delas upp så ska 

detta delas lika (HBL 2:8). 

 

3.3.5. Sjukpenning handelsbolag 
För en fysisk person som startar ett handelsbolag gäller samma regler angående SGI och 

karensdagar som för enskild näringsidkare. Det innebär att det även i ett handelsbolag kan 

vara svårt att beräkna SGI. Vid företagsstarten gäller också samma regler som för enskilda 

näringsidkare, under 24 månader beräknas SGI efter en inkomst som motsvarar vad en 

anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft.
86

 

 
3.3.6. Riskerna inom aktiebolag 
Ett aktiebolag har tydliga skiljelinjer mellan företaget och dess ägare. På så vis ger 

aktiebolaget det största ekonomiska skyddet för ägaren som privatperson. Normalt sett 

riskerar ägaren endast det insatta kapitalet i företaget. Denna företagsform är därav lämplig 

när ett företag med stora ekonomiska risker eller en omfattande verksamhet ska startas. 

Ägaren kan dock bli personligt betalningsansvarig gällande företagets skatter och avgifter.
87

 

Med tanke på det juridiska skyddet som bolagsmannen besitter kan denna företagsform anses 

föredras om bolaget ska ha anställd personal.
88

  

 

I en rapport framkom att konkurser i nystartade aktiebolag beror på företagsledarens 

missbedömning av vad det innebär att driva ett aktiebolag. I vissa fall har också 

företagsledningen bristande kunskap inom ekonomi och marknadsföring.
89

 Även en artikel 

visar på att bristande kunskap om företagande är den vanligaste orsaken till att företagare inte 

lyckas.
90

 

 

3.3.7. Betalningsansvar vid förlust 
Som nämnts tidigare kan ett aktiebolag inte bedrivas med förlust särskilt länge innan ägaren 

blir betalningsansvarig. Aktiebolagslagen har satt upp regler om att bolag som bedrivs med 

förlust har en skyldighet att upphöra med verksamheten genom likvidation innan bufferten, 

bolagets aktiekapital, är förbrukat. När bolagets eget kapital understiger hälften av det 

registrerade aktiekapitalet måste styrelsen genast upprätta och låta bolagets revisor granska en 

kontrollbalansräkning (ABL 25:13 p 1). När aktiebolagets eget kapital understiger hälften av 

det registrerade aktiekapitalet kan bolagets företrädare, styrelsen, drabbas av solidariskt 

betalningsansvar. Även styrelseledamöter och aktieägare kan drabbas av detta 

betalningsansvar (ABL 25:18-19). Om det på första kontrollstämman föreligger kapitalbrist 

och det beslutas att bolaget inte ska träda i likvidation, ska bolaget inom åtta månader från den 

                                                           
85

 Molin & Svensson (2010) s. 14ff 
86

 Försäkringskassan (2011) s. 1 
87

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/betalafatillbaka/betalningsansvarforjuridiskapersoner.

4.6f9866931215a607a4f80003631.html  
88

 Jäger (odat.) 
89

 Nilsson (odat.) 
90

 Åsell (2011) 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/betalafatillbaka/betalningsansvarforjuridiskapersoner.4.6f9866931215a607a4f80003631.html
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/betalafatillbaka/betalningsansvarforjuridiskapersoner.4.6f9866931215a607a4f80003631.html


 

23 
 

första stämman på nytt pröva frågan om likvidation i en andra kontrollstämma (ABL 25:18-

19). Betalningsansvaret gäller endast nya förpliktelser som uppkommit efter andra 

kontrollstämman och aktieägaren ska ha deltagit i beslutet om att fortsätta verksamheten för 

att drabbas av ansvaret.
91

 Om bolaget vid den andra kontrollstämman inte utvisar att det egna 

kapitalet vid stämman uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet måste stämman besluta 

att företaget ska gå i likvidation. Om detta inte beslutas är det den allmänna domstolen som 

beslutar att bolaget ska gå i likvidation (ABL 25:17).  

 

3.3.8.  Sjuk- och föräldrapenning 
I ett aktiebolag måste ägaren direkt vid uppstarten visa en stor vinst i företaget och kunna ta ut 

en rejäl bruttolön för att kunna få ut en skälig föräldrapenning. Den som istället väljer att 

starta enskild näringsverksamhet eller handelsbolag kan hänvisa till att verksamheten är under 

uppbyggnad och på så vis få oförändrad SGI under upp till två år.
92

 Föräldradagarna blir inte 

värda någonting vid start av aktiebolag eftersom de beräknas på nuvarande SGI och inte den 

som var när barnet föddes. Samma sak gäller om personen skulle bli sjuk och inte kan arbeta, 

då fås ingen sjukpenning. För en blivande förälder är detta med andra ord en väsentlig 

skillnad i valet av bolagsform.
93

 24-månadersregeln som gäller för enskild firma och 

handelsbolag gäller inte för aktiebolag.
94

 I ett aktiebolag får ägaren inte ut sjukpenning de 

första fjorton dagarna. Detta på grund utav att ägaren räknas som anställd och då står 

företaget, med andra ord du själv, för sjuklöneperioden upp till 14 dagar. Därefter betalas 

sjukpenning ifrån Försäkringskassan.
95

 Detta är en nackdel vid jämförandet av de andra två 

företagsformerna som får sjukpenning direkt efter karensdagarna.
96

 

 

3.3.9. Försäkringar 
När ett företag startas upp är det viktigt att gå igenom vilka olika saker som är viktiga för 

företaget och vad som bör försäkras. De vanligaste områdena är ansvarsförsäkring som 

hjälper om företaget blir tvunget att betala skadestånd under vissa förhållanden. 

Egendomsförsäkring skyddar företagets egendomar och personalförsäkring är bra om 

företaget tänker anställa personal.
97

 

 

3.4. Branscher 
I det här avsnittet presenteras fördelningen av företagsformerna i tillverkande företag, 

tjänsteföretag och handelsföretag.  

3.4.1. Tillverkande företag 
I ett tillverkande företag tillverkas produkter av råvaror, komponenter eller halvfabrikat. Ett 

tillverkande företag har lagerhållning. 
98

 Inom tillverkningsbranschen var det under år 2010 

flest uppstarter av företag inom enskild firma. Statistiken visar på att tillverkning och industri 

ligger på 63% av de företag som startades inom enskild firma. Inom samma kategori stod 

aktiebolag för 31% av uppstarterna och handelsbolag för 6%.
99
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3.4.2. Tjänsteföretag 
Ett tjänsteföretag erbjuder tjänster eller service av varierande slag. Exempel på tjänsteföretag 

är banker, konsultfirmor, transportföretag och advokatbyråer.
100

 Idag utgör tjänstesektorn 70-

80% av EU:s BNP. Av alla företag inom EU är 85% tjänsteföretag och de sysselsätter över tre 

fjärdedelar av alla anställda.
101

  

Av de företag inom tjänstebranschen som startades under år 2010 var det 64% som startades 

som enskild firma, 29% som aktiebolag och 8% som handelsbolag. Det finns dock en 

verksamhetsgren där aktiebolagen har en stor procentandel när tjänsteföretagen delas upp i 

kategorier, och det är inom finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet där aktiebolag som 

startades låg på 70% medan enskild firma låg på 24% och handelsbolag på 6%. 

Handelsbolagen har lägst procentandel inom alla branscher bland tjänsteföretagen. Inom två 

kategorier ligger de dock över 10% och det är inom hotell och restaurang med 17%, samt 

inom media och telekommunikation med 13%.
102

  

 

Enligt en artikel gynnades företag, vars initiala kapitalbehov inte är så stort som 100 000 

kronor och där kapitalbehovet sågs som ett hinder att välja aktiebolagsformen, av 

kapitalsänkningen till 50 000 kronor. Framförallt var sänkningen en fördel för 

tjänsteföretagen på grund utav att dessa ofta inte behöver göra investeringar i materiella 

tillgångar och därmed inte har behov av kapitalet.
103

  

3.4.3. Handelsföretag 
Ett handelsföretag kan delas in i flera slag. En vanlig indelning är detalj och partihandel. 

Detaljhandelsföretag säljer varor direkt till privatpersoner. En partihandel säljer varor till 

stormarknader, servicebutiker, fackhandel och liknande butiker som sedan säljer varorna 

vidare till andra köpare än slutkonsumenter. Exempel på varor inom ett handelsföretag är 

livsmedel, pappersvaror, textilvaror och jordbruksvaror.
104

  

 

Inom handelsbranschen ökar e- handelsföretagen mer och mer. År 2011 bestod e-

handelsföretagen av ungefär 10 % av den totala deltaljhandeln och e-handeln växer snabbare 

än den traditionella detaljhandeln.
105

  

Av de nystartade företagen, inom handel och service av motorfordon startades, som startades 

2010 var 34% aktiebolag, 11% handelsbolag och 56% enskild firmor. 
106

  

3.4.4. Företagsform kopplat till bransch 
Unga företagare, det vill säga företagare under 30 år, startar vanligast företag inom 

handelsbranschen eller inom tjänsteföretagskategorin kultur och nöje. Den vanligaste 

företagsformen för unga företagare är enskild firma som utgör 54% av företagen medan 

aktiebolag utgörs av 35% för unga företagare.
107

  

Nyföretagande inom jordbruk, skogsbruk och fiske domineras av enskilda firmor. År 2010 så 

var andelen enskilda firmor som startades inom denna bransch 78%. Att andelen enskilda 
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firmor är så stor inom denna kategori har att göra med jordförvärvslagen. Lagen innebär att 

aktiebolag inte får köpa jord och skog av privatpersoner. Syftet är att gynna sysselsättningen 

och boendet i glesbygder samt att behålla balansen mellan markinnehav mellan fysiska och 

juridiska personer när det gäller lantbruksegendomar. Denna lag upplevs ofta orättvis då andra 

företag har valfrihet bland företagsformerna.
108

  

 

Eftersom ett aktiebolag kan avsluta sitt räkenskapsår valfri månad så kan denna företagsform 

vara lämplig för tillverkande företag och handelsföretag. För dessa företag kan det underlätta 

att inte behöva göra den obligatoriska lagerinventeringen vid bokslutet då lagret förväntas 

vara som störst. 
109

  

 

I en undersökning framgår att män oftare än kvinnor startar aktiebolag. Ungefär var tionde 

småföretag bedrivs som handels- eller kommanditbolag. De vanligaste företagsformerna är 

alltså aktiebolag och enskild firma. Enskild firma dominerar i företagen utan anställda medan 

aktiebolag är vanligare i större företag. Valet av företagsform styrs bland annat av företagets 

storlek och kapitalbehov. Detta hör vanligtvis ihop med inom vilken bransch företaget 

verkar.
110

 

 

En artikel från 2011 visar på att kvinnor som startar företag ofta väljer att starta en enskild 

firma. 54% av de registrerade enskilda firmorna startades av kvinnor. Det är vanligt att 

kvinnor driver mindre företag och att de ha färre anställda. Enligt Sverigechefen för 

Creditsafe, Krister Johansson, beror det på att företagande och entreprenörskap fortfarande 

förknippas med män. Kvinnor startar cirka 30% av de företag som startas varje år. Detta gäller 

också i de flesta EU-länder. Kvinnor startar oftast företag inom branschen tjänsteföretag.
111

 

3.5. Tidigare forskning 
I en vetenskaplig artikel har det undersökts huruvida överlevnaden av ett nystartat företag 

och lån har något samband. Undersökningen innefattade banklån, andra lånekällor, 

humankapital och branschbeskrivning. Undersökningen gjordes på ett urval av 738 

företag i USA via US Cencus. Undersökningen gjordes först 1987 och sedan fyra år 

senare för att kunna se hur överlevnaden sett ut efter fyra år. Resultatet visar på att ett lån 

kommer förbättra överlevnaden av ett nystartat företag men att andra lånekällor än 

banklån är vanligare när det gäller företagets överlevnad. Andra lånekällor kan då vara 

familj, vänner eller att inteckna sitt hus för att få loss kapital till företagets start. Av 

undersökningen framkom även att de företag som undersöktes och som tog banklån oftast 

hade lägre utbildning och mindre erfarenhet. Dessutom var det vanligare att de företag 

som tog banklån hade fler än en ägare och att de var mindre benägna att få lån från andra 

källor.
112

 

 

I Norge har en vetenskaplig studie gjorts där det undersöks om det finns något samband 

mellan rikedom och att ett företag ska lyckas. Ett slumpmässigt urval av norska 

aktiebolag studerades mellan åren 1994 och 2002. Resultatet visar på att om en företagare 

är väldigt förmögen, det vill säga ligger i den övre kvartilen i ett lådagram, så tenderar 

företaget att inte gå lika bra som ett företag vars företagare inte är lika förmögna. En 
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förklaring till detta kan vara att en företagsägare med en högre rikedom inte är lika 

driven eller lika uppmärksam till att leda företaget.
113

 
 

I en tidigare uppsats undersöks om åldern har någon betydelse vid finansiering av sin 

verksamhet och om bolagsformen påverkar möjligheten till finansiering. Enligt deras 

teori ska bolagsformen ha en viss påverkan vid finansiering. Resultatet från 

undersökningen visar på att bankerna inte lägger så stor vikt på företagets bolagsform. 

Bolagsformen har en liten påverkan på möjligheten till att få finansiering vid 

företagsstarten. Valet av bolagsform grundas istället på till exempel verksamhetens 

omfattning, risktagande och antal ägare. Undersökningen visar också på att åldern inte 

har någon större betydelse för möjligheten att få finansiering. Om företagaren har de 

personliga egenskaperna som krävs, en hållbar affärsidé och en utarbetad affärsplan, 

spelar åldern ingen eller en mycket liten roll vid finansiering.
114

  

 

I rapporten “Revision, förtroende och krediter” undersöks revisionens betydelse för små 

och medelstora företag vid kreditgivning. Undersökningen grundar sig på en enkät ställd 

till drygt 80 lokala kreditchefer runt om i landet. Rapporten visar att revisorn och 

revisionen har en stor betydelse vid bankernas kreditgivning. En reviderad årsredovisning 

är en kvalitetsstämpel som ökar bankernas förtroende. Den slopade revisionsplikten 

innebär större merkostnader i form utav ökade transaktionskostnader, kostnader för att 

inhämta information. Studien visar också på att den slopade revisionsplikten innebär att 

kreditbedömningen kan påverkas negativt för alla typer av företagskunder. 

Konsekvenserna av oreviderad årsredovisning kan leda till allt från högre kreditkostnader 

till nekad kredit. Undersökningen kan tolkas som att små och medelstora företag som vill 

kunna utnyttja krediter till konkurrenskraftiga villkor även i framtiden måste presentera 

en reviderad årsredovisning. De bedömer därmed att de flesta företag som har behov av 

att låna i bank, även i fortsättningen kommer att anlita revisor.
115 

 

I en annan uppsats har författarna försökt reda ut fördelarna och nackdelarna med 

handelsbolag respektive aktiebolag. Syftet var även att klargöra valet av företagsform ur 

ett empiriskt perspektiv. Resultatet tyder på att det är svårt att ta fram företagsformernas 

för- respektive nackdelar, då det kan vara en fördel i en situation men en nackdel i en 

annan situation. Författarnas uppfattning är dock att aktiebolag är den säkraste 

bolagsformen och även den som för med sig mest fördelar. De menar på att det endast är 

kapitalinsatsen som förloras vid konkurs och eftersom ägaren är anställd i företaget får 

denne en stabil och kontinuerlig inkomst. Det finns dock inget svar på vilken bolagsform 

som är bäst, det varierar beroende på person och verksamhet. Frågor företagaren bör 

ställa sig är bland annat vilken risk denna vill ta, hur stor verksamheten ska vara och hur 

mycket kostnader som ska läggas ned på organisation och förvaltning.
116

  

 

En vetenskaplig studie undersöker om den varierade riskuppfattningen är accosierad med 

beslutet att starta ett företag. 191 av 232 ekonomistudenter tillfrågades i undersökningen 

om beslutstagandet. Studien undvek att tillfråga de som redan startat företag och 

koncentrerade sig på de som utvärderade om de skulle starta ett företag. Resultatet visar 

att riskuppfattningen är associerad med beslutstagandet att starta ett företag. Studien 

visade på att de personer som upplever lägre risker var mer benägna att starta ett företag. 
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Det framkommer även att personer med hög tolerans för risk väljer att avstå att starta ett 

företag om de uppfattar de verkliga riskerna.
117

  
 

I en artikel framkommer att rätt val av företagsform kan hjälpa ägaren att maximera 

vinster och minska skatter och avgifter. För att översätta en vision till en hållbar 

verksamhet behöver en fokuserad affärsplan tas fram. Innan detta görs måste företagaren 

tänka på vilken företagsform som passar behoven bäst. Detta är ett av de viktigaste 

besluten som företagaren gör när företaget ska startas. Beslutet påvekar allt ifrån 

mängden skatt och pappersarbetet företaget kommer få till den personliga ägarrisken. 

Den främsta fördelen med enskild firma anses vara att det är enkelt att bilda. 

Skattekonsekvenserna och rapporteringskraven är också enkla. Ägarens ansvar är 

obegränsat, och ägaren kan ha begränsade källor till kapital och finansiering. Ett 

handelsbolag är en sammanslutning av två eller flera personer som tillsammans äger en 

verksamhet. Bolaget är i allmänhet lätt att bilda. Ägarna kommer själva  överens om hur 

vinster och förluster ska fördelas mellan dem. Bolagsmännen är solidariskt ansvariga 

över företagets förpliktelser. I ett aktiebolag finns ingen gräns på antalet ägare eller typer 

av ägare. I ett aktiebolag beskattas företaget.
118

 

En vetenskaplig artikel har undersökt varför små företag tar på sig höga externa lån. De 

undersöker bland annat om marginalskatten har en positiv inverkan på företag med höga 

externa lån. Skattelagstiftningen gör det möjligt för företag att minska sin skatt genom att dra 

av räntekostnaderna från den skattepliktiga inkomsten. Undersökningen började år 1993 i 

USA och uppgifterna är hämtade från Centralbankschefer och från amerikanska SBA. 

Undersökningen gjordes med hjälp av en regressionsanalys. Resultatet visar på att 

marginalskatten har en positiv inverkan på företag med mediumnivåer av externa lån. 

Däremot när det handlar om höga externa lån så har marginalskatten i samband med 

räntekostnaderna ingen betydelse i påverkan. Däremot har lönsamheten en positiv inverkan 

när det gäller beslut om höga externa lån i ett litet företag.
119

   

En annan vetenskaplig artikel tar upp överlevnad och bransch och att bara hälften av 

företagen i USA har överlevt efter fyra år. Undersökningen gjordes med hjälp av en 

överlevnadsanalys. Det framkom att det inte skiljde jättemycket mellan överlevnad och 

bransch. IT-branschen hade en överlevnad på 39,7%, varuproducerande branschen hade 

överlevnad på 41,3% och serviceproducerande branschen låg på 42,1% efter fem år.
120
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4. Empiri 

Detta kapitel inleds med en förklaring av de olika företagsformerna och hur beskattningen ser 

ut inom respektive företagsform. Därefter behandlas materialet som är insamlat genom 

intervjuer och enkäter.  

 

4.1. Företagsformerna 

I detta avsnitt behandlas skillnaderna mellan företagsformerna.  

 

4.1.1. Enskild firma 
En enskild firma eller enskild näringsverksamhet som den också kan betecknas, är ett företag 

som drivs av en fysisk person. Inom en enskild firma så är den enskilde näringsidkaren helt 

ansvarig för verksamhetens skulder. Företagets ekonomi skiljs inte från privatpersonens 

ekonomi eftersom företaget ägs av privatpersonen. När ett avtal skrivs mellan en kund och en 

enskild firma så är det näringsidkaren och inte företaget som är bundet till avtalet. 

Verksamheten ägs av privatpersonen som kan driva firman själv eller tillsammans med make 

eller sambo. Däremot kan personen inte äga firman tillsammans med någon utomstående. 

Som nämnts tidigare så är det valfritt om privatpersonen vill registrera firman eller inte. En 

registrerad firma är namnskyddad i det län där företaget är registrerat. En oregistrerad firma 

kan få ett visst namnskydd genom inarbetning, men det är inte alls lika skyddat som om det 

hade varit registrerat.
121

 Registrering av enskild firma kostar mellan 900-1 200 kronor. 

Avgiften ska betalas in när anmälan om registrering görs.
122

 För att starta en enskild firma 

måste personen vara minst 16 år, dock behövs tillstånd från förälder om personen är under 18 

år. Vill näringsidkaren att firman ska registreras så fyller personen i namn, adress, 

personnummer och firmanamn. Sedan ska verksamheten beskrivas så noga som möjligt vad 

den är tänkt att uträtta. På blanketten kan även ett extra namn skrivas på en person som är 

behörig att företräda firman utöver ägaren, denna person kallas prokurist.
123

 

 

De flesta som startar företag börjar med en enskild firma. Det är enkelt att komma igång och 

det krävs inte mycket administration. Om företaget inte skulle bli som ägaren tänkt sig, är det 

enkelt att lägga ner firman.
124

 Enskild firma är ett bra alternativ om personen vill starta 

försiktigt och är osäker på hur det ska gå. Denna form är även bra om lönsamheten är låg och 

ägaren behöver det mesta som blir över till egen lön eller om personen besitter stora tillgångar 

i företaget som till exempel skog.
125

 Enskild firma är även ett lämpligt val för mindre företag 

där investeringarna inte är så enorma och där risken inte är så stor för företagsägaren. Likaså 

om ägaren räknar med en lång uppbyggnadstid är enskild firma ett bra val.
126

 

 

För att starta enskild näringsverksamhet måste en ansökan om godkänd F-skatt skickas till 

Skatteverket. Innan denna ansökan skickas bör en budget tas fram, det vill säga göra en 

uppskattning av hur stora intäkterna och kostnaderna förutspås att bli under det första året.  

F-skatten beräknas nämligen utifrån det belopp som anges som verksamhetens överskott.
127

 

En skattesedel styrs av vem som ska betala socialavgifter på ersättningen. Med en F-

skattsedel så betalar enskilda firman själv sina socialavgifter och drar en egen preliminärskatt 
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på den utbetalda ersättningen. Om F-skattsedel inte skulle finnas så är det uppdragsgivarens 

skyldighet att betala socialavgifter och dra preliminärskatt, samt betala in den till 

Skatteverket. Dessutom är uppdragsgivaren skyldig att lämna in en kontrollblankett.
128

  I 

enskild näringsverksamhet finns inget krav på startkapital.
129

 

 

4.1.2. Bokföring, bokslut och deklaration i enskild firma 
Firmans verksamhet måste redovisas som ett kalenderår det vill säga 1 januari-31 

december.
130

 En enskild näringsidkare är bokföringsskyldig och måste upprätta årsbokslut. 

Dock kan idkaren ha ett förenklat årsbokslut om personen inte överstiger omsättningen med 

tre miljoner kronor. Överstigs denna summa ska ett fullständigt årsbokslut upprättas.
131

 En 

enskild firma har ingen egen deklaration utan istället ska en näringsbilaga lämnas in 

tillsammans med privatpersonens deklaration.
132

 Skatter och avgifter för ägaren av den 

enskilda firman och för personen privat slås med andra ord ihop på slutskattebeskedet.
133

 

 

Det behövs ingen revisor som granskar räkenskaperna i en enskild firma. Det finns dock ett 

undantag och det är om den enskilda firman är så stor att den ska upprätta en årsredovisning. 

En årsredovisning ska ske om minst två av dessa kriterier är uppfyllda:
134

  

 

 Ett medelantal på minst 50 anställda de två senaste åren  

 Den redovisade balansomslutningen ska under vart av de två senaste åren vara mer än 

40 miljoner kronor 

 Nettoersättningen ska varje årsslut de två senaste åren vara mer än 80 miljoner kronor 

 

Momsredovisningen sker antingen årligen, i inkomstdeklarationen, eller 

månadsvis/kvartalsvis, i skattedeklarationen. Momsredovisning årligen får endast ske om 

omsättningen uppgår till högst en miljon kronor. Skattedeklarationen vid månadsvis eller 

kvartalsvis redovisning ska vara Skatteverket tillhanda senast den tolfte två månader 

senare.
135

 

 

Affärshändelser, allt som påverkar företagets ekonomi, kan antingen registreras enligt 

kontantmetoden eller faktureringsmetoden. Kontantmetoden innebär att i princip endast in- 

och utbetalningar bokförs. I bokslutet bokförs även obetalda kundfordringar och 

leverantörsskulder som firman har vid årets utgång. Verksamhet som använder denna metod 

använder lämpligen bokslutsmetoden vid momsredovisningen. Kontantmetoden passar bra om 

verksamheten inte är så stor. Alla företag som får upprätta förenklat årsbokslut får använda 

sig av kontantmetoden. Vid faktureringsmetoden bokförs både när en faktura skickats och när 

en faktura mottagits. Det bokförs även när betalningen sker. Momsredovisningen sker 

lämpligast med faktureringsmetoden. Den här metoden kan vara bra för större företag då den 

ger bättre information än kontantmetoden.
136
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4.1.3 Handelsbolag 
Ett handelsbolag drivs av två eller flera personer som tillsammans driver en 

näringsverksamhet i bolagsform. Ägarna av bolaget kallas för bolagsmän. Bolaget måste 

registreras hos Bolagsverket. För att registrera bolaget måste bolagsmännen ansöka om 

registreringen och få den godkänd.
137

 Handläggningstiden är cirka fyra arbetsdagar för att 

registrera bolaget. Avgiften för att registrera handelsbolaget ligger mellan 900-1 200 kronor 

beroende på om bolagsmännen väljer att betala via e-tjänst eller om de istället vill betala med 

en blankett.
138

 När ansökan om registrering kommit in till Bolagsverket gör de i sin tur en 

bedömning av namnet. Precis som en registrerad enskild firma så skyddas namnet inom länet 

som handelsbolaget ansökt i. Det går att skydda namnet inom flera län men då får 

handelsbolaget betala en avgift för varje län vilket gör att det kan bli dyrt. Bolagets namn får 

inte ha endast ortsnamn som till exempel ”Gävle handelsbolag” för detta medför att bolaget 

inte skiljer sig tillräckligt från andra registrerade bolag av samma firmatyp. En firma inom ett 

handelsbolag måste ha med ordet ”handelsbolag”. Det får inte förkortas till ”Hb” utan hela 

ordet måste vara utskrivet. Däremot kan förkortningen ”Hb” användas i praktiken sedan.
139

 

 

När handelsbolaget är registrerat i handelsregistret ska det även registreras hos Skatteverket. 

Där ska arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och F-skatt registreras. Delägarna i bolaget ska 

dessutom registrera sig för särskild A-skatt en så kallad SA-skatt.
140

 SA-skatten är till för att 

delägaren själv ska betala in skatt och egenavgifter på sin del av vinsten i handelsbolaget.
141

 

 

Liksom i enskild firma så finns inget krav på startkapital, ägarna bestämmer själva hur mycket 

pengar som ska sättas in i företaget. Startkapitalet är ingenting som registreras någonstans. 

Bolagsmännen har gemensamt inflytande i företaget. Ingen får göra något mot den andres 

vilja om inte särskilt avtal tecknats om detta. Bolagsmännen har personligt och solidariskt 

ansvar för handelsbolagets avtal och skulder. Med andra ord så kan en ensam bolagsman få 

betala handelsbolagets skulder ur sin egen plånbok. Därefter kan bolagsmannen kräva 

handelsbolaget eller de andra bolagsmännen på deras del av skulden.
142

  

 

Handelsbolag är ett alternativ när en person vill driva verksamhet i bolagsform utan att bli 

bunden av aktiebolagslagens formella regler.
143

 

4.1.4. Bokföring, bokslut och deklaration i handelsbolag 
Även handelsbolag redovisar sitt räkenskapsår som kalenderår. Det finns dock möjlighet att få 

ha ett brutet räkenskapsår om det enbart finns juridiska personer som delägare i 

handelsbolaget. Det brutna räkenskapsåret får i det fallet vara 1 maj-30 april, 1 juli-30 juni, 

eller 1 september-31 augusti.
144

 Ett handelsbolag ska avsluta sin redovisning med årsbokslut 

eller årsredovisning. Det finns ett undantag och det är om handelsbolaget har en omsättning 

under tre miljoner kronor, då behöver endast ett förenklat årsbokslut uträttas. En 

årsredovisning ska upprättas om minst en delägare är juridisk person.
145

 Ett handelsbolag med 
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en eller flera juridiska personer som delägare måste ha en kvalificerad revisor om minst två av 

dessa kriterier är uppfyllda:
146

  

 

 Ett medelantal på fler än tre anställda 

 Mer än 1,5 miljoner i balansomslutning 

 Mer än tre miljoner i nettoomsättning 

 

Handelsbolag måste momsregistreras och momsen ska redovisas varje eller var tredje månad i 

skattedeklarationer. Det finns ett undantag där momsen kan redovisas en gång per år och det 

är om omsättningen understiger 200 000 kr plus moms under ett år. Momsredovisningen sker 

på samma sätt som i enskild firma.
147

 

 

4.1.5. Aktiebolag 
Ett aktiebolag kan drivas av en eller flera kompanjoner eller familjemedlemmar. Det bästa är 

att kolla upp om bolagsnamnet är ledigt hos Bolagsverket innan ansökning om bolag sker. 

Detta för att slippa en massa onödigt arbete för att ansökan gäller ett bolagsnamn som redan 

finns. Det tar sedan drygt en vecka för Bolagsverket att besluta om bolaget kan registreras. 

Det krävs då att alla papper är rätt ifyllda.
148

 Avgiften för att registrera ett aktiebolag är 

mellan 1 900-2 200 kronor.
149

 Aktiekapitalet måste vara inbetalt innan bolaget registreras. Det 

krävs ett intyg på att dessa aktier är betalda.
150

 I registreringsanmälan ska även styrelsens 

namn och adresser ingå. Dessa måste även försäkra att de åtagit sig att vara med i bolaget på 

sina olika poster. Slutligen ska en styrelseledamot eller vd underteckna anmälan om en 

nyregistrering.
151

 Till skillnad från enskild firma och handelsbolag så gäller ensamrätten till 

bolagets namn för hela landet. Bolagsverket rekommenderar att lämna in flera namnförslag 

för att inte få avslag och sedan skicka in nytt förslag.
152

 Ett aktiebolag upplevs oftast som 

seriösare än en enskild firma. Med ”Ab” i företagsnamnet och eventuellt en vd på visitkortet 

så brukar statusen öka.
153

  

 

Alla aktiebolag måste ha en bolagsordning där det står vilka regler som gäller . Denna ordning 

ska godkännas av Bolagsverket i samband med registrering. Det är viktigt att bolagsordningen 

är bra gjord från början för det är komplicerat att göra ändringar i den i efterhand. I samband 

med att bolagsregistreringen blir godkänd så blir bolagsordningen bindande. Om nu en 

ändring skulle vara aktuell krävs det att två tredjedelar av de som får röstar godkänner 

ändringen. Ändringen måste sedan skickas in till Bolagsverket så att den registreras inom en 

månad. I en bolagsordning ska följande anges:
154

 

 

 Bolagets officiella namn 

 Orten där styrelsen finns 

 Vilken typ av verksamhet bolaget ska bedriva (bransch eller varuslag ska finnas med) 

 Aktiekapitalet antingen med fast belopp eller intervall 

 Antalet aktier  

 Antalet styrelsemedlemmar  
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 Antalet revisorer (mindre bolag behöver inte revisor) 

 Hur bolagsstämman sammankallas (till exempel per brev) 

 Uppgifter om bolagets räkenskapsår 

 

Det går att välja till fler punkter i en bolagsordning men dessa är de obligatoriska. Tillval kan 

till exempel vara röstbegränsning. 

 

Innan registreringen av aktiebolaget är godkänd så kan inte bolaget göra något. Om någon i 

styrelsen ändå skulle sätta sig i skuld för bolagets skull, till exempel köpa in något till bolaget, 

så bli styrelsemedlemmen personligt betalningsskyldig om något skulle gå fel. När bolaget är 

registrerat tar bolaget som juridisk person över allt ansvar gentemot utomstående. I samband 

med att aktiebolaget registreras får det ett organisationsnummer.
155

 

 

Det finns olika typer av aktiebolag, det kan vara privat eller publikt. Inom ett privat aktiebolag 

så är aktiekapitalet minst 50 000 kronor medan det i publikt måste vara minst  

500 000 kronor. Ett privat bolag behöver inte någon särskild betäckning medan ett publikt 

måste ha med ordet publikt (förkortas publ) efter företagsnamnet. Ett privat bolag kan ändras 

till ett publikt men då måste detta först beslutas i en bolagsstämma. Då krävs att två 

tredjedelar röstar ja för bytet till publikt bolag. Efter bolagsstämmans beslut om att bli ett 

publikt företag så ska detta registreras hos Bolagsverket. Ansökan måste innehålla ett yttrande 

från en auktoriserad revisor där det står att bolagets egna kapital är på minst 500 000 kronor 

samt att bolaget följer reglerna för publikt aktiebolag. Ett publikt bolag kan även ändras till ett 

privat bolag men då krävs att samtliga aktieägare som är närvarande på mötet måste rösta för 

förslaget och att de måste äga minst 90% av aktierna.
156

  

 

Det är lite skillnad på hur bolagsstämman hålls beroende på om det är ett litet eller stort bolag. 

Ett litet bolag med bara en aktieägare upprättar istället ett protokoll som sedan undertecknas. 

På en bolagsstämma fattas beslut om alla ärenden som rör bolaget. Besluten kan gälla 

tillsättande av styrelse och revisorer, ändring i bolagsordningen, ökning och minskning av 

aktiekapitalet med mera. Den ordinarie bolagsstämman kallas för årsstämma. På årsstämman 

läggs årsredovisningen och revisionsberättelsen fram. Årsstämman måste ske inom sex 

månader efter räkenskapsåret är slut. Efter bolagsstämman har bolaget en månad på sig att 

skicka in årsredovisningshandlingarna till Bolagsverket. Kommer dessa handlingar in för sent 

så tar Bolagsverket ut en förseningsavgift och denna avgift på minst 5 000 kronor ökas ju 

längre tiden går. Stämman ska hållas där styrelsen har sitt säte. Det går även att kalla till en 

extra bolagsstämma, men då måste styrelsen se att det finns en anledning eller om en 

aktieägare äger minst 10% av alla aktier så kan han skriftligen gå ut och begära en extra 

stämma. Dock måste det finnas ett angivet ärende i brevet.
157

 

 

Ska företaget startas med någon annan så är aktiebolaget ett alternativ. Aktiebolag är ett 

lämpligt val om ägaren ska investera i maskiner, lager och liknande till stora summor pengar. 

Är det en riskfylld företagssatsning är denna bolagsform säkrast. Det ska dock påpekas att ett 

aktiebolag inte går att driva med förlust särskilt länge innan ägaren själv blir 

betalningsansvarig. 
158

 Detta betalningsansvar presenteras närmare under “Risker”. 
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4.1.6. Bokföring, bokslut och deklaration i aktiebolag 
Ett aktiebolag kan fritt välja vilket räkenskapsår de vill ha bara alla kalendermånader 

innefattas. De kan till exempel välja 1 februari-31 januari. Första kalenderåret får vara mellan 

en dag och 18 månader men de påföljande åren är det tolv månader som gäller. Det finns både 

fördelar med att ha kalenderår eller ett brutet räkenskapsår. Fördelarna i kalenderår är att 

kontrolluppgifter från banker och löner och dylikt har samma tidsperiod som bokföringen har. 

Fördelarna med brutet räkenskapsår är att belastningen på revisorer inte är lika stor som när 

bokslut ska göras vid ett kalenderår. Sedan kan räkenskapsåret anpassas till verksamhetens 

säsong utifrån vad de gör i verksamheten.
159

 Ett brutet räkenskapsår underlättar planeringen 

av skatter, krediter, löner och räntor.
160

  

 

Ett mindre aktiebolag behöver inte ha en revisor. Det är samma tre kriterier som gäller för 

handelsbolag som avgör om aktiebolaget måste använda sig av en revisor eller inte, där minst 

två kriterier måste vara uppfyllda.
161

 När det gäller årsredovisningen så finns det ett allmänt 

råd om förenklad årsredovisning som får tillämpas av mindre aktiebolag.  

 

Rådet kallas för K2 rådet och för att få använda detta råd så fås endast ett av dessa kriterier 

överskridas: 

 

 Medelantalet anställda under de senaste två åren maximalt uppgått till 50 stycken  

 Nettovärdet av tillgångarna i balansräkningen får vara högst 40 miljoner kronor de två 

senaste åren  

 Nettoomsättningen av tillgångarna i resultaträkningen får vara högst 80 miljoner 

kronor de senaste två åren.  

 

Rådet är en förenklad årsredovisning där det istället för att gå igenom deltaljprinciper istället 

anger att årsredovisningen är upprättad efter allmänna rådet och årsredovisningslagen.
162

 

 

Deklarationen ska vara inne den 2 maj oavsett vad aktiebolaget har för räkenskapsår. Dock 

kommer det bli en regeländring år 2013 där det blir en rullande deklaration som ska lämnas in 

fyra gånger under året.
163

 Ett aktiebolag måste deklarera även om bolaget har varit vilande 

under beskattningsåret och oavsett vad inkomsten har för storlek. Skulle deklarationen 

komma in för sent påförs en förseningsavgift på 5 000 kronor. Dröjer det mer än tre månader 

så höjs avgiften till 10 000 kronor, och efter fem månader ligger avgiften på 15 000 kronor.
164

 

 

4.2. Beskattning 

Här behandlas hur beskattningen sker utifrån de olika företagsformerna. 

 

4.2.1. Enskild firma 
Egna uttag ur firman lönebeskattas inte utan istället beskattas ägaren för årets skattemässiga 

överskott i verksamheten.
165

 Överskottet ska beskattas i kommunal och statlig inkomstskatt.
166

 

Det senare endast om summan överstiger en skiktgräns på 401 100 kr (gäller år 2012). På 
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inkomster över denna gräns tas statlig inkomstskatt ut med 20%. Det finns även en övre 

skiktgräns som är 574 300 kronor. Inkomster som överstiger den övre gränsen belastas med 

ytterligare 5%, det vill säga sammanlagt med 25%.
 167

 På överskottet betalas även 

egenavgifter om företaget är aktivt och särskild löneskatt (24,26%) om näringsidkaren är 

passiv.
168

 Egenavgifterna år 2012 är 28,97% men är lägre för personer som är under 26 år 

(14,88%) och över 65 år (10,21%).
169

 Då egenavgifterna är lägre för dessa personer kan det 

vara särskilt intressant för dem att starta enskild näringsverksamhet.
170

  De skatter och 

egenavgifter som beräknas på överskottet blandas med de privata skatterna och det kan 

därmed vara svårt att veta säkert hur den slutliga beskattningen blir. Genom till exempel 

avsättning till periodiseringsfond kan ägaren dock i hög grad styra det skattemässiga 

resultatet. Med hjälp av periodiseringsfonder kan beskattning skjutas på framtiden och på så 

sätt uppnå en likviditetsstärkande effekt. Periodiseringsfond innebär inte ett definitivt avdrag, 

utan en avsättning, och avdraget ska återföras till beskattning senast det sjätte beskattningsåret 

efter det beskattningsår då avdraget gjordes.
171

 En periodiseringsfond kan avsättas med högst 

30% av inkomsten från den enskilda firman.
172

  

 

Eget uttag ur verksamheten påverkar inte personens skattesituation direkt. I princip så kan 

ägaren tömma firman på pengar utan att det direkt leder till högre beskattning. Uttagen bidrar 

dock till minskat kapitalunderlag för expansionsfond vilket kan medföra att ägaren tvingas 

återföra expansionsfond eller inte kan göra en ny avsättning. På den del av vinsten som sätts 

av till expansionsfond betalas expansionsfondsskatt på 26,3%. Denna skatt kan sägas 

jämställa enskild firma och aktiebolag skattemässigt vad gäller beskattning av vinster som 

inte tas ut av ägaren. Trots samma skattenivå finns det en fördel vid jämförelsen mellan den 

enskilda firmans expansionsfondsskatt och aktiebolagets bolagsskatt. Expansionsfondsskatten 

återbetalas nämligen när expansionsfonden återförs till beskattning. Den slutliga 

skatteeffekten av expansionsfondsskatten beror på hur stor den sammanlagda 

förvärvsinkomsten är under återföringsåret. Återföringen bidrar till att det skattemässiga 

resultatet ökar. Expansionsfonden ger med andra ord en bra möjlighet till 

marginalskatteplanering, det vill säga avsättning när verksamheten har högt resultat och 

återföring när resultatet är lågt. Om firman skulle gå med förlust under återföringsåret blir det 

endast en återbetalning av expansionsfondsskatten.
173

 Expansionsfonden får uppgå till högst 

ett belopp som motsvarar 135,69% av kapitalunderlaget för expansionsfond (IL 34:6). 

 

Om firman har anställda måste det rapporteras till Skatteverket att ägaren har blivit 

arbetsgivare. I och med att företaget har anställda tillkommer skatt och arbetsgivaravgifter för 

deras löner.
174

 Arbetsgivaravgifterna ser likadana ut inom alla tre företagsformer och ligger på 

31,42% för år 2012.
175
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Om ägaren sätter in, lånar, pengar till firman fås inte en fordran på företaget i vanlig 

bemärkelse, istället bokförs pengarna som insättning av kapital och påverkar ägarens egna 

kapital. Räntekostnader får inte heller beräknas och bokföras på det insatta beloppet. För att 

jämställa beskattningen med aktiebolag finns därför en kostnadsränta som får dras av i 

näringsverksamheten och tas upp som ränteintäkt i inkomstslaget kapital, så kallad positiv 

räntefördelning. Räntefördelningen innebär att räntan fördelas mellan näringsverksamhet och 

kapital. Om ägaren istället tagit ut pengar kan istället motsatt effekt uppstå. Då tas en 

ränteintäkt upp i näringsverksamhet och dras av i inkomstslaget kapital, det vill säga en 

negativ räntefördelning. För att kunna göra räntefördelning måste kapitalunderlaget överstiga 

50 000 kronor (IL 33:4). Det är kapitalunderlaget som styr hur stor räntefördelning som kan 

göras.
176

 

 

Kvittning av underskott mot inkomst av tjänst eller mot annan inkomst av näringsverksamhet 

får göras under de första fem åren med högst 100 000 kronor för varje år. Det finns även 

möjlighet att rulla underskottet framåt till kommande år för att kvitta mot överskott ett annat 

år. Denna rullning har ingen tidsbegränsning utan kan rulla på för evigt.
177

  

 

Vad gäller kapitalvinster på näringsfastigheter tas 90% upp i inkomstslaget kapital och 

kapitalförluster är avdragsgilla till 63% för en fysisk person (IL 45:33). Det innebär att 

kapitalvinsten påförs 27% skatt. 

 

4.2.2. Avdrag enskild firma 
Ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter får göras med 25% på överskottet av 

näringsverksamhet. Detta schablonavdrag blir lägre om du är ungdom (14%) eller pensionär 

(10%) då de grupperna redan har reducerade egenavgifter.
178

  

 

Nedsättning av egenavgifter får göras med 5%, dock maximalt med 10 000 kronor, från och 

med 1 januari 2010. Nedsättning får dock inte göras av personer upp till 26 år och personer 

över 65 år. Nedsättningen gäller inte heller personer fyllda 61 år och som under året tagit ut 

full ålderspension. Dessa grupper omfattas redan av sänkta egenavgifter. En förutsättning för 

nedsättningen är att överskottet av verksamheten överstiger 40 000 kr.
179

 

 

Avdrag får göras för vissa kostnader som uppkommit samma år och året innan företagsstarten. 

Det kan vara kostnader för exempelvis förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial till 

ett värde under 21 400 kronor, det vill säga ett halvt prisbasbelopp.
180

  

 

Enkelt uttryck gäller att ägaren inte kan göra avdrag för något privat. Detta blir dock ett 

problem i enskild näringsverksamhet då gränsdragningen mellan privatliv och företagsliv är 

tätt integrerat. Inom enskild firma får inte avdrag göras för friskvård och motion, fest i 

hemmet, hobbys, förfriskningar som te och kaffe samt inte heller privata kläder. Även om 

företagaren använder privata kläder inom arbetet så kan inte avdrag göras för det då alla 

människor behöver kläder.
181
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Avdrag får göras varje år för privat pensionsförsäkring. Avdraget är maximerat till 12 000 

kronor samt 35% av inkomsten av näringsverksamhet. Avdraget får dock inte överstiga 10 

prisbasbelopp plus 12 000 kronor.
182

 

4.2.3. Handelsbolag 
Även delägarna i ett handelsbolag beskattas med kommunal och statlig inkomstskatt. 

Skiktgränsen för statlig inkomstskatt är 401 100 kr.
183

 Precis som i enskild firma så kan även 

handelsbolag göra en avsättning till periodiseringsfond. Avsättningen kan göras med 

maximalt 30% av inkomsten för varje år om det gäller en fysisk person. Handlar det istället 

om en juridisk person är avdraget 25%. Avsättningen görs på delägarnivå vilket betyder att 

det kan bli flera periodiseringsfonder per år.
184

 Även räntefördelning får användas inom 

handelsbolag. Gränsbeloppet för kapitalunderlaget är samma för handelsbolagsdelägare som 

för enskilda näringsidkare, 50 000 kronor.
185

 

 

Avsättning till expansionsfond får göras för fysiska personer i ett handelsbolag. 

Expansionsfonden får inte uppgå till ett så högt belopp att kapitalunderlaget för 

expansionsfonden blir negativ (IL 34:12). Avsättning får alltså högst vara lika stor som 

inkomsten av näringsverksamheten före avdrag för ökning av expansionsfond.
186

 

Socialavgifter betalas på alla förvärvsinkomster. I en aktiv näringsverksamhet betalar 

delägarna i ett handelsbolag egenavgifter (28,97%) och om näringsverksamheten är passiv 

betalas istället särskild löneskatt (24,26%), precis som för enskild firma. Arbetsgivare betalar 

arbetsgivaravgifter på löner.
187

 Denna är densamma som i både enskild firma och aktiebolag. 

 

Även handelsbolag får kvitta underskott mot inkomst av tjänst eller mot annan 

näringsverksamhet under de första fem åren med maximalt 100 000 kronor per år.
188

 Rullning 

får även göras i handelsbolag och samma regler gäller som för enskild firma.
189

 

 

I ett handelsbolag är det möjligt att låna pengar från det egna bolaget. För att inte kunna 

kringgå låneförbudsregeln i aktiebolagslagen med hjälp av ett handelsbolag finns det en regel 

som hindrar lån från handelsbolaget om en av delägarna är juridisk. Det ska dock 

uppmärksammas att ett ränteförmånligt lån minskar bolagsmannens underlag för 

räntefördelning samt avsättning till expansionsfond.
190

  

Gällande kapitalvinster på näringsfastigheter så beskattas en fysisk bolagsman på samma sätt 

som i enskild firma. 90% av kapitalvinsten är skatteplitig och kapitalförlusten får dras av med 

63% vid försäljning av näringsfastighet (IL 45:33). Om bolagsmannen istället är en juridisk 

person beskattas de likadant som i ett aktiebolag.
191
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4.2.4. Avdrag handelsbolag 
Schablonavdrag på egenavgifterna får göras i samma utsträckning som i enskild 

näringsverksamhet, det vill säga med 25% på överskottet.
192

  

 

Nedsättning av egenavgifter med 5% får göras på samma villkor som för enskild 

näringsverksamhet. Den enda skillnaden är att handelsbolag får göra nedsättning med högst 

20 000 kronor per år.
193

 

Avdrag gällande privat pensionsförsäkring är samma för handelsbolag som för enskild firma. 

Avdrag får alltså göras med maximalt 12 000 kronor samt 35% av inkomsten, det får dock 

inte överstiga 10 prisbasbelopp plus 12 000 kronor.
194

 

För ett handelsbolag så gäller samma regler som för enskild firma gällande skattefria 

förmåner. Bolagsmannen kan inte få förmåner som friskvård och minnesgåvor.
195

 

4.2.5. Aktiebolag 
Aktiebolaget är ett självständigt skattesubjekt. Med detta menas att bolaget har ett eget 

skattekonto och att det lämnar in en egen deklaration. Med andra ord så blandas bolagets 

skatter och avgifter inte ihop med ägarens.
196

 

 

Till skillnad från enskild firma och handelsbolag beskattas ett aktiebolag för vinsten och kan 

därför behålla vinsten i företaget och bygga upp ett kapital. Aktiebolaget kan även göra en 

aktieutdelning till aktieägarna en gång per år, vilket även det skiljer sig från de andra två 

företagsformerna. En utdelning är förmånligt beskattad jämfört med inkomst av tjänst.
197

 Ett 

aktiebolag betalar bolagsskatt som ligger på 26,3%. Skatten är proportionell.
198

 Regeringen 

har dock gett ett förslag om att bolagsskatten ska sänkas till 22% år 2013.
199

 För den som gör 

vinster i sin verksamhet anses aktiebolaget vara den bästa bolagsformen på grund av att 

skatten nästan alltid blir lägre inom ett aktiebolag jämfört med enskild firma och 

handelsbolag. Trots att periodiseringsfonder och expansionsfonder finns för enskild 

näringsverksamhet och handelsbolag, för att skjuta upp skatten på överskottet, så måste 

vinsten en dag tas upp till beskattning.
200

 

 

I ett aktiebolag betalas socialavgifter, arbetsgivaravgifter, med 31,42% för 2012. Lägre avgift 

gäller dock för personer under 26 år (15,49%) och över 65 år (10,21%). För personer över 75 

år betalas varken socialavgifter eller särskild löneskatt.
201

 

 

Ett aktiebolag har rätt att avsätta 25% av den skattemässigt beräknade inkomsten till en 

periodiseringsfond. Det som skiljer enskild firma och handelsbolag gentemot aktiebolag inom 

periodiseringsfonden är att ett aktiebolag måste beskattas med en så kallad schablonränta på 

de gjorda avsättningarna. Schablonen beräknas på ingående års summa av 
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periodiseringsfonder multiplicerat med 72% av statslåneräntan den 30 november andra året 

före taxeringsåret.
202

  

I ett aktiebolag finns ingen kvittningsmöjlighet för underskott mot inkomst av tjänst. Om 

aktiebolaget däremot bedriver flera olika verksamheter kan resultaten kvittas mot varandra. 

Verksamheterna delas nämligen inte upp på olika näringsverksamheter. Detta är inte möjligt 

för de andra två företagsformerna.
203

  

Ett aktiebolag har precis som enskild firma och handelsbolag rätt att rulla ett underskott. Det 

finns ingen tidsbegränsning på rullningen. Det som skulle kunna spärra rullningen är om det 

sker ett ägarbyte. I det fallet får inte gamla underskott rullas utan då spärras dessa.
204

  

 

För aktiebolag finns en låneförbudsregel i aktiebolagslagen som innebär att det inte går att 

låna pengar från sitt egna bolag.
205

 

Pengar kan tas ur bolaget både genom lön och genom utdelning. Utdelning beskattas 

vanligtvis i inkomstslaget kapital med 25% skatt (IL 42:15a). För fåmansföretag får dock 

utdelning beskattas i inkomstslaget kapital med 20% (IL 57:20). Eftersom utdelning leder till 

mindre skatt än skatten på lön inklusive socialavgifter är det bra för ägaren att ta ut så stor 

utdelning som möjligt. För ett aktiebolag som inte har några anställda blir utdelningen ett 

schablonbelopp (143 750 kr i deklarationen 2012) som alla bolagsägare har rätt till. Om 

bolaget däremot har anställda kan den lågbeskattade utdelningen bli ännu större då 

utdelningen beräknas på lönesumman inklusive ägarens lön.
206

 

 

Vad gäller kapitalvinster och kapitalförluster av näringsfastighet i ett aktiebolag är hela 

vinsten skattepliktig och hela förlusten avdragsgill.
207

 Det innebär att kapitalvinsten beskattas 

med bolagsskatten på 26,3%. 

4.2.6. Avdrag aktiebolag 
I ett aktiebolag finns möjligheten att utnyttja skattefria förmåner som till exempel gymkort.

208
 

Den som bedriver aktiebolag har goda möjligheter till att spara egen eller anställdas pension 

genom företaget. En fördel är att löneskatten för pensionspremier oftast är lägre än 

arbetsgivaravgiften på lönen. Ett aktiebolag kan göra avdrag för pensionspremier med upp till 

35% av lönen, avdraget får dock inte överstiga 10 prisbasbelopp.
209
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4.2.7. Sammanfattning av beskattningen 
I tabellen nedan sammanfattas kapitlet genom att visa hur mycket ägaren får kvar i fickan i de 

olika företagsformerna. Beloppet är beräknat på varje hundralapp som företaget går med vinst 

och kommunalskatten är beräknad på ett genomsnitt för landet.  

 

 
Enskild firma   Handelsbolag  
Vinst 100,00 kr  Vinst 100,00 kr 
- Schablonavdrag 25% -25,00 kr  - Schablonavdrag 25% -25,00 kr 
Överskott 75,00 kr  Överskott 75,00 kr 
- Egenavgifter 28,97% -21,73 kr  - Egenavgifter 28,97% -21,73 kr 
- Kommunalskatt 31,55% -23,66 kr  - Kommunalskatt 31,55% -23,66 kr 
=Kvar i ägarens ficka 54,61 kr  =Kvar i ägarens ficka 54,61 kr 
     
     
Aktiebolag, utdelning   Aktiebolag, lön  
Vinst 100,00 kr  Vinst 100,00 kr 
- Bolagsskatt 26,3% -26,30 kr  - Lön 76, 00 kr 
Vinst efter skatt 73,70 kr  - Arbetsgivaravgifter 31,42% 23,88 kr 
- Utdelning 20% -14,74  =Kvar i bolaget 0 kr (0,12) 
=Kvar i ägarens ficka 58,96 kr    
   Ägarens lön 76, 00 kr 
   - Kommunalskatt 31,55% 23,98 kr 
   =Kvar i ägarens ficka 52,02 kr 

 

Figur 3: Beskattning i de tre företagsformerna 

Källa: Egen bearbetning 

 

 
4.3. Resultat från intervjuer och enkäter 
I detta avsnitt presenteras resultatet av enkätundersökningen och de två intervjuerna. 

4.3.1 Utvärdering av enkätsvaren 
Med en svarsfrekvens på totalt 93% känner vi oss mycket nöjda. Av de tillfrågade enskilda 

firmorna svarade 100% (10 av 10 stycken), av handelsbolagen svarade 80% (8 av 10 stycken) 

och av aktiebolagen svarade 100% (10 av 10 stycken). En anmärkningsvärd sak är dock att vi 

trodde att alla företag skulle svara på enkäten då alla kontaktades innan enkäterna skickades 

ut, för att se om de var intresserade.  

 

Den största anledningen till att företagarna väljer enskild firma är på grund av enkelheten i 

företagsformen. Det är bland annat enklare bokföring och deklaration. Att det inte krävs något 

startkapital påverkar också valet av företagsform. De som istället har valt att starta företaget 

tillsammans med någon annan men samtidigt vill bedriva en enkel företagsform har valt 

handelsbolag. Anledningen till att de inte har valt aktiebolag, som också kan ha flera delägare, 

är för att komma undan aktiekapitalet. Vissa har dock påpekat att de skulle välja aktiebolag 

om deras omsättning vore större. Detta på grund av att om gränsen för statlig inkomstskatt 

överskrids så är det mer fördelaktigt att ha ett aktiebolag där bolagsskatten är 26,3% och även 

kan ta ut utdelning till låg beskattning. Anledningarna till att företagarna startar aktiebolag är 

bland annat att den personliga risken begränsas, den privata ekonomin och företagets ekonomi 

hålls isär samt att denna företagsform är mer fördelaktig när företaget har många anställda. 
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Det framgår även att många företagare såg det sänkta aktiekapitalet som en anledning till att 

välja aktiebolag.  

Undersökningen visar på att de som har valt aktiebolag är nöjdast gällande valet av 

företagsform.  

 EF HB AB 

Mycket nöjd 40% (4 av 10) 25% (2 av 8) 70% (7 av 10) 
Nöjd 60% (6 av 10) 62,5% (5 av 8) 30% (3 av 10) 
Ganska nöjd - 12,5% (1 av 8) - 
Inte alls - - - 
Totalt 100% 100% 100% 

 

Figur 4: Fråga 15 - Nöjdheten bland företagsformerna 

Källa: Egen bearbetning 

 

Hela 70% av aktiebolagen anger att det är “mycket nöjda” medan resterande 30% uppger att 

de är “nöjda”. En anledning till att företagarna som har aktiebolag är nöjdare än de som har 

enskild firma eller handelsbolag kan anses vara den begränsade personliga risken som ägaren 

har  i ett aktiebolag. Några andra fördelar med aktiebolag som framkommer av 

enkätundersökningen är att vinsten kan sparas i företaget, den privata ekonomin och 

företagets ekonomi hålls isär, finns möjlighet till utdelning samt personalförmåner och att 

aktiebolag upplevs mer seriöst. Många av de som bedriver enskild firma och handelsbolag ser 

dock aktiekapitalet som en anledning till att inte starta aktiebolag. De menar även på att det är 

mer administrativt arbete i ett aktiebolag.  Av de enskilda firmorna uppger 40% att det är 

“mycket nöjda” och 60% att de är “nöjda” med sitt val av företagsform. Fem stycken av de 

tillfrågade anger enkelheten som en fördel. En enskild firma är enklare att sköta och det är 

inte lika mycket administrativt arbete som i ett aktiebolag. Anledningen till att ägarna av 

enskilda firmor är mindre nöjda än de som bedriver aktiebolag kan vara att ägaren är 

personligt ansvarig i en enskild firma. Det framkommer även att vissa ägare av enskilda 

firmor anser att det är en nackdel med enskild näringsverksamhet om mycket pengar tjänas, 

som leder till högre beskattning. Även att vinsten inte kan sparas i företaget samt att ägaren 

inte kan ta del av utdelning ses som nackdelar. Av handelsbolagen är 25% “mycket nöjda”, 

62,5% “nöjda” och 12,5% “ganska nöjda”. Fördelarna med handelsbolag anses vara att det 

inte krävs något startkapital samt att administrationen är mindre och billigare än i ett 

aktiebolag. En företagare har svarat att det inte finns många fördelar med handelsbolag, vilket 

hade varit intressant att följa upp. De nackdelar som pekas på är att skatteeffekten kan bli stor 

och betungande om handelsbolaget genererar bra resultat, detta trots möjligheten till 

fonderingar. Flera påpekar att den personliga risken är större i ett handelsbolag än i ett 

aktiebolag. En annan nackdel som tas upp är att ägarna inte räknas som anställda och därmed 

inte kan ta del av personalförmåner.  

Enkätundersökningen tyder även på att företag med hög omsättning och anställda bedriver 

aktiebolag. 



 

41 
 

 

Figur 5: Antal anställda inom respektive företagsform 

 Källa: Egen bearbetning   

 

 

Figur 6: Omsättningen i varje företagsform 

Källa: Egen bearbetning 

 

Majoriteten av både de enskilda firmorna och handelsbolagen har en omsättning på högst en 

miljon kronor medan de flesta aktiebolagen istället har en omsättning på 1-10 miljoner 

kronor. Det är också tydligt att aktiebolagen har ett större antal anställda. Av undersökningen 

framgår även att två stycken enskilda firmor har tänkt byta företagsform till just aktiebolag 

om deras omsättning och vinst fortsätter att öka. Även tre handelsbolag uppger att de har tänkt 

ombilda sig till aktiebolag. Två handelsbolag menar på att de vill byta bolagsform på grund av 

att det är ekonomiskt säkrare med ett aktiebolag. Ett av dessa handelsbolag anger att de har 15 

anställda och därmed vill de inte utsätta sig själva för eventuell personlig konkurs om 

företaget skulle gå dåligt. Ett annat handelsbolag påpekar personalförmånerna i ett aktiebolag 

som en anledning till att byta företagsform, men menar att det finns både för- och nackdelar 

med aktiebolag. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Inga 
anställda 

1-5    
anställda 

6-10 
anställda 

Mer än 11 
anställda 

Ej svarat 

EF 

HB 

AB 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0-1miljon 1-10 miljoner 10-20 
miljoner 

Mer än 20 
miljoner 

Ej svarat 

EF 

HB 

AB 



 

42 
 

Av de svarande så uppger endast ett företag att företagsformen påverkade möjligheten till att 

få finansiering. Företagets bank ansåg att företaget skulle bedrivas som aktiebolag i fall att det 

skulle hända ägaren något. Av undersökningen framgår att det är vanligast att aktiebolag tar 

banklån. Vi tror dock inte att detta beror på att de enskilda firmorna eller handelsbolagen fått 

avslag från bankerna, då ingen uppgett att de haft svårigheter till att få finansiering. 

Anledningen till att just aktiebolagen tar banklån har nog istället att göra med aktiekapitalet 

som krävs vid starten. Trots att det ofta påpekas att aktiebolag upplevs mer seriöst, är det 

endast ett aktiebolag som menar på att företagsformen påverkar möjligheten till att bland 

annat få marknader och samarbetspartner. Företaget skriver att kunder vill ha en stabil 

samarbetspartner för deras driftsäkerhet. 

4.3.2. Intervju Tillväxtverket 
Anki Brytting jobbar på Tillväxtverket i Stockholm. Där svarar hon bland annat på frågor när 

personer vill få hjälp att starta företag ringer till Startlinjen. Anki har jobbat på Tillväxtverket 

i ett år. Innan dess jobbade hon på Nyföretagarcentrum.
210

  

 

Anki berättar att på Tillväxtverket har de inget finansieringsstöd. Däremot har det gjorts något 

undantag där de ändå beviljat finansiering men då har det handlat om till exempel 

glesbygdprojekt eller liknande. Tillväxtverket har “starta företagsdagar” där de tillsammans 

med Bolagsverket, Skatteverket, Försäkringskassan, Tullverket och Arbetsförmedlingen 

ordnar en heldag där de informerar om företagsstart, finansiering och mycket annat för 

personer som vill starta företag. Organisationerna kompletterar varandra och dessa träffar är 

bra när en person vill få reda på information. Tillväxtverket har även en webbsida tillsammans 

med Bolagsverket och Skatteverket som heter Verksamt.se. Där kan information hittas och 

vad som behöver tänkas på vid en företagsstart. Har personen en e-legitimation kan han eller 

hon även logga in och skapa en affärsplan eller en budget på denna sida. Det finns även 

möjlighet att registrera sitt företag här. Denna sida är behjälplig när personen vill ta reda på 

saker själv utan att behöva rådfråga via telefon.
211

 

Anki berättar även om Startlinjen som är en del av Tillväxtverket. Till Startlinjen ringer 

personer som vill ha hjälp med att starta ett företag. Anki brukar säga att Startlinjen kan ”lite 

om mycket”. De vägleder och hänvisar vidare om det är frågor som berör Bolagsverket eller 

Tullverket med flera. De kan även hänvisa till Verksamt.se om en person behöver information 

på ett annat språk.
212

 

 

Anki ser en enskild firma som det absolut lättaste företaget att starta upp. Hon påpekar även 

att det är den vanligaste företagsformen, det som behövs är en F-skatt eller FA-skatt. Anki 

beskriver att det enda som hon ser som anledning till bolagsbyte är om omsättningen blir stor 

eller om det behövs lånas pengar, då kan det vara lättare att ha ett aktiebolag. Som enskild 

firma kan ägaren anställa men även detta är mer säkert i ett aktiebolag. Anki ser inga särskilda 

nackdelar med en enskild firma så länge ägaren har ordning och reda på sina papper och inte 

gör förhastade saker inom firman. Hon tycker att enskild firma bara är positivt. Det som kan 

bli problem i en enskild firma är att företaget och företagsägaren är samma person. Hon 

rekommenderar därför att själv hålla isär sina privata inkomster och de inkomster som tjänats 

inom företaget. Skatten påverkas av att företaget och privatpersonen blir en person och eget 

kapital går inte att spara utan ägaren måste skatta för allt. Anki tar även upp sjukersättning 

som gäller om det finns anställda inom en enskild firma. Här är firmaägaren personligt 
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ansvarig för sjukersättningen de två första veckorna. Som arbetsgivare blir du drabbad, 

eftersom pengarna tas från eget kapital för att betala sjukersättning utan att ett arbete blir 

gjort.
213

 

 

Anki anser att handelsbolag är positivt när två eller flera personer vill starta ett företag 

tillsammans. Hon rekommenderar då att det är viktigt att delägarna skriver ett 

kompanjonavtal. I detta avtal ska det stå vad som gäller och hur länge avtalet ska gälla och 

hur fördelning ska ske mellan vinst eller förlust. Anki menar att bolagsmännen inte vet vilka 

ekonomiska situationer som kan dyka upp, därför är det viktigt med ett kompanjonavtal. Anki 

säger att handelsbolag är en mellanfas innan bolaget satsar på ett aktiebolag. När det gäller 

handelsbolag säger Anki att hon inte är jätteinsatt i denna form som i enskild firma eller 

aktiebolag. Hon nämner dock hur viktigt det är att ha koll på sina papper. Sedan tror hon att 

ett handelsbolag ofta ombildas till aktiebolag när omsättningen blir större.
214

 

 

Ett aktiebolags fördelar är att denna företagsform är den mest reglerade och ur laglig punkt 

den mest skyddade. De anställda har en lönegaranti. En annan fördel Anki tar upp är att ett 

aktiebolag kan spara sina pengar i bolaget om de har en stor omsättning. På så vis betalar 

aktiebolaget bara 26,3% i bolagsskatt. Detta är ett sätt att hantera omsättningen om 

aktiebolaget inte skulle vilja investera istället. Ett aktiebolag kan även ta ut en bolagsvinst. 

Återigen tar Anki upp att aktiebolag är en bra form vid stor omsättning eller vid pengalån. En 

nackdel med ett aktiebolag är dock startkapitalet på 50 000 kronor. Men Anki påpekar att i 

detta belopp får ett bolag räkna in materiella saker. Hon tycker en annan nackdel är allt pyssel 

i ett aktiebolag, då allt måste dokumenteras och protokoll måste skrivas. Anki ser även att det 

blir mera arbete genom att ha en revisor. Detta behövs inte om företaget inte har en 

omsättning på mer än tre miljoner. Anki rekommenderar ändå att ha en revisor trots det extra 

arbetet, eftersom det är bra att någon mer har koll på bolaget.
215

  

 

Anki tror att det som påverkar valet av företag beror på vad personer som vill starta företag 

vill göra och hur mycket de vill satsa. Hon nämner att om det ska vara mycket handel med 

utlandet är aktiebolag ett bra alternativ, eftersom vissa utländska företag kräver att det ska 

vara aktiebolag för att göra affärer med dem. Vi på Tillväxtverket brukar dock rekommendera 

att de flesta ska börja med enskild firma för att se hur det fungerar.
216

 

 

Anki säger att innan en finansiering av ett företag ska ske så är det viktigt att göra en 

affärsplan och en budget för att se om det verkligen behövs finansiering. Om det skulle krävas 

en finansiering när affärsplan och budget är gjorda så rekommenderar hon att personen går till 

sin bank i första hand och lånar pengar. Det andra alternativet är Almis företagarlån, men de 

har högre räntor än banken. Dock så fungerar båda dessa och de samarbetar dessutom med 

varandra. Hon rekommenderar inte andra finansieringar inom låneinstitut som oftast tar en 

ockerränta. Då tycker hon bank och Almi är mycket säkrare.
217

  

 

Anki tror att orsaken till att många företag går i konkurs inom fem år beror på att de inte har 

pratat med någon kunnig om företagsstart från början. Hennes råd till de som vill starta 

företag är att ta det lugnt, vara försiktig och ha framförhållning. Anki säger att det är viktigt 

att ha koll på sin ekonomi och sina papper. En del nystartade företag tycker att en bil behövs 
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och den köps in för snabbt utan att företaget egentligen har råd med den om företagsägaren 

tänker lite framåt. Anki menar att om detta skulle ske och företagaren har en enskild firma så 

sitter ägaren med skulden privat sedan.
218

 

 

I dagens läge så har Anki en enskild firma så därför skulle hon välja denna typ av företag 

återigen om hon skulle starta företag och inte hade sin firma innan. Hon gillar att driva saker 

själv och är en självständig individ.
219

  

Sammanfattningsvis rekommenderar Anki i första hand att starta en enskild firma. Därefter, 

när omsättningen blir större, anser hon att firman ska omorganiseras till ett aktiebolag. Hon 

anser att handelsbolag är den sämsta formen av företagsformerna. 

4.3.3. Intervju Almi företagspartner 
Arne Olofsson arbetar som affärsrådgivare för nyföretagande på Almi företagspartner i 

Västerås. Han berättar att Almi erbjuder informations- och inspirationskvällar som tar upp vad 

det innebär att starta och driva eget företag. De har även rådgivning som är kostnadsfri och 

konfidentiell där affärsidé, affärsplan och ibland även budget diskuteras. De erbjuder också 

IFRS-rådgivning som jobbar med dem med utländsk bakgrund. Totalt i hela Sverige så kan 

Almi erbjuda rådgivning på 28 olika språk. Almi erbjuder även starta eget kurser på fem 

kvällar. När ett företag sedan är igång kan företagaren även delta i ett så kallat 

mentorprogram, där man tilldelas en mentor som företagaren kan ta hjälp av. De har även 

olika projekt som företagare kan delta i, till exempel kvinnoprojektet där Almi arbetar med 

kvinnors företagande. Almi har även möjlighet till finansiering. De kan låna ut pengar till 

företag, både vid företagsstart men även senare vid till exempel utveckling av företaget. Arne 

påpekar dock att Almi inte konkurrerar med bankerna utan de kompletterar bankerna. Många 

gånger delar bankerna lånet med Almi, det vill säga att bankerna går in med ett visst belopp 

och Almi med ett visst belopp. Almi kan högst låna ut 250 000 kronor.
220

 

 

Arne anser att fördelarna med enskild firma är att det är lätt och snabbt. Han tycker det är en 

fördel när en person ska sälja tjänster, med andra ord sälja sin tid.  Då behövs inga pengar till 

startkapital och därmed tar företagaren ingen risk. Han nämner även att det kan vara en fördel 

att siffrorna inte är offentliga. Nackdelen är att företagaren tar personlig risk. Ägaren kan inte 

heller ta del av de förmåner som anställda har i ett aktiebolag, exempelvis gymkort. Det går 

inte heller att ta ut utdelning till låg beskattning. Han påpekar även att enskild firma inte alltid 

tas på lika stort allvar som ett aktiebolag.
221

  

 

Vad gäller handelsbolag så ser Arne inte så många fördelar. Bland annat av det skälet att 

bolagsmännen har delad risk. Han menar att handelsbolag kan fungera då kapital behöver 

byggas upp för att sedan kunna gå över till ett aktiebolag. Men Arne avråder oftast från att 

starta handelsbolag. Han menar att riskerna och om bolagsmännen blir osams är de största 

nackdelarna.
222

  

 

I aktiebolag ser Arne istället många fördelar. Ägaren kan ta ut vinstutdelning till låg 

beskattning, ägarens risk är begränsad, ägaren kan få personalförmåner och aktiebolag tas 

oftast mer på allvar. Han påpekar även att bolagsnamnet är namnskyddat i hela landet till 

skillnad från enskild firma och handelsbolag samt att ägaren skiljer på företagets ekonomi och 
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privat ekonomi. Arne tycker att ett företag med kapital, lager, kundfordringar och 

leverantörsskulder bör vara ett aktiebolag, så att ägaren begränsar sin risk. Nackdelen med 

aktiebolag anser Arne vara att det är lite tungt att dra igång för att en person som behöver 

pröva sin affärsidé, för det är inte så enkelt att avveckla ett aktiebolag. Av den anledningen 

tycker han att det många gånger är bra att börja med en enskild firma för att sedan gå över till 

aktiebolag. Han säger vidare att företagaren måste veta att han vill driva företaget vidare 

annars är det onödigt administrativt krångel att ha ett aktiebolag.
223

  

 

Arne tror att den avgörande faktorn vid valet av företagsform är vilken risk ägaren tar. Han 

tror även att många startar enskild firma för att det verkar enkelt. Många tror också att det 

kostar 50 000 kronor att starta ett aktiebolag, vilket det inte gör utan pengarna kan användas i 

bolaget.
224

 

 

Arne anser att finansieringen av ett företag ska bestå av så mycket eget kapital som möjligt av 

den anledningen att en viss frihet fås. Företagaren slipper betala räntor och amorteringar som 

tär på likviditeten. Efter eget kapital kommer banklån, då det är billigare än Almis lån. Finns 

det stöd att få, från exempelvis Länsstyrelsen, så ska dessa naturligtvis sökas.
225

  

 

Arne tror att den främsta anledningen till konkurser bland nystartade företag är att ägaren 

missbedömt hur aktiv företagaren måste vara på marknadssidan. Det är viktigt att vara 

säljinriktad för säljandet är avgörande. Vissa hävdar att de har dålig ekonomi, men den dåliga 

ekonomin beror antagligen på att företaget sålt för dåligt. Att en person inte lyckas sälja kan 

beror på olika saker. Det kan vara att ägaren saknar driv eller självförtroende. Han berättar att 

självförtroendet ofta påverkas negativt efter några “nej”, framförallt för en person som säljer 

tjänster.
226

  

 

Om Arne själv hade startat ett eget företag idag hade han definitivt valt ett aktiebolag. För det 

första för att revisorkravet är borta och för det andra för att aktiekapitalet har sänkts. Han 

påpekar dock att han inte anser att ett företag ska undvika revisor, de som inte har kontroll ska 

se till att ha en bra redovisningsbyrå och kanske till och med en revisor. Arne tillägger dock 

att om han skulle börja sälja tjänster, som att skriva artiklar, så kanske han skulle börja med 

en enskild firma och känna sig för.
227

 

Sammanfattningsvis anser Arne att enskild firma är att föredra om företagaren inte ska ta 

några risker, exempelvis vid tjänsteföretag. Han anser dock att aktiebolag har större fördelar 

och att det avskaffade revisorkravet och det sänkta aktiekapitalet gör att det finns ännu större 

anledning till att starta denna företagsform. Handelsbolag rekommenderar han sällan på grund 

av det solidariska ansvaret.    
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4.4. Sammanfattning 
I tabellen nedan sammanfattas respektive företagsform i dess fördelar och nackdelar. 

 
 Fördelar Nackdelar 

Enskild firma Enkelt att starta  

Krävs ingen kapitalinsats 

Behöver inte registreras 

Inga direkta avgifter, går att starta från noll 

Underskott kan kvittas mot inkomstslaget 

kapital eller mot annan näringsverksamhet 

Inget låneförbud 

Avdrag för utgifter ett år innan uppstarten 

Lägre sociala avgifter (28,97%) 

Sjukpenning fås direkt efter karensdagarna 

24-månadersregeln för SIG 

Möjlighet till expansionsfond, 

periodiseringsfond och räntefördelning 

Ägaren är personligt ansvarig 

Inga skattefria förmåner för till exempel 

friskvård 

Svårt att hålla isär den privata ekonomin 

från företagets ekonomi 

Svårt att fastställa SGI 

Handelsbolag Lätt att starta 

Krävs ingen kapitalinsats 

Låg kostnad att bilda 

Bra när det ska vara flera ägare 

Underskott kan kvittas mot inkomstslaget 

kapital eller mot annan näringsverksamhet 

Inget låneförbud 

Lägre administrationskostnader än i ett 

aktiebolag 

Lägre sociala avgifter (28,97%) 

Sjukpenning fås direkt efter karensdagarna 

24-månadersregeln för SIG 

Möjlighet till expansionsfond, 

periodiseringsfond och räntefördelning 

Ägarna är tillsammans ansvariga för 

skulderna 

Om ägarna blir osams kan det bli 

förödande för bolaget 

Krångligt att beräkna den privata vinsten 

Inga skattefria förmåner för bland annat 

friskvård 

Svårt att fastställa SGI 

Aktiebolag Personliga ansvaret är begränsat 

Lätt att hålla isär privatekonomi och 

företagets ekonomi 

Riskerar endast satsat kapital om företaget 

går omkull 

Möjlighet till lågbeskattad utdelning 

Bra för den som har anställda 

Bättre skatteregler vid försäljning av 

näringsfastighet 

Bra för den som efter pensionering tar ut 

utdelning och lön 

Möjlighet till personalförmåner, till 

exempel friskvård 

”Ab” i företagsnamnet upplevs mer seriöst 

Skattefördel vid stor lönesumma 

Vinsten kan sparas i bolaget och på så vis 

bygga upp ett kapital 

Bra om företaget tänker investera i 

maskiner eller lager 

Krävs 50 000 kr i aktiekapital 

Dyrare och krångligare bokföring och 

administration, även för den som inte 

längre har revisor 

Ränta på det som avsätts i 

periodiseringsfond 

Bolaget får inte låna ut pengar till ägarna 

Ingen kvittningsmöjlighet av underskott 

mot inkomst av tjänst 

Högre sociala avgifter (31,42%) 

Sjukpenning ges inte för de första fjorton 

dagarna 

24-månadersregeln för SGI gäller inte 

aktiebolag 

 

Figur 7: Sammanfattning över respektive företagsforms för- och nackdelar 

Källa: Egen bearbetning 
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5. Analys 
I kapitlet jämförs teori och empiri för att undersöka vilka för- och nackdelar som finns inom 

respektive företagsform och vad som ligger till grund för valet av företagsform. Kapitlet är 

uppdelat efter de frågeställningar som ställdes i problemdiskussionen, det vill säga skillnader, 

beskattning, finansiering, risker och branscher. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

teori, empiri och analys. 

5.1. Skillnader mellan företagsformerna 
En enskild firma är den enklaste företagsformen att komma igång med.

228
 Anki och Arne ser 

båda att det är enkelt att starta en enskild firma och de ser enskild firma som en bra 

företagsform. Enkäterna visar att sex av tio enskilda firmor valde denna företagsform just för 

att det var enkelt att starta. Fördelarna med enskild näringsverksamhet är att det inte krävs 

något startkapital. Detta uppmärksammades i samband med enkätsvaren från enskild firma då 

denna kategori låg lägst på frågan om startkapital. Enskilda firmorna låg mellan 0-50 000 

kronor i startkapital. Enskilda näringsidkare är skyldiga att upprätta årsbokslut eller alternativt 

ett förenklat årsbokslut, om omsättningen understiger tre miljoner kronor.
229

 Ett årsbokslut är 

inte offentligt och detta ser Arne som en fördel. En nackdel med enskild firma anses vara att 

det kan vara svårt att hålla isär den privata ekonomin och företagets ekonomi. Anki påpekar 

hur viktigt det därmed är att hålla isär dessa. En annan nackdel som tas upp både av Anki och 

av de enskilda näringsidkarna är att vinsten inte kan behållas i företaget utan hela vinsten 

måste beskattas. Andra nackdelar som kommer fram är att ägaren i en enskild firma inte kan 

ta ut utdelning till låg beskattning och inte heller kan ta del av förmåner, som kan göras i ett 

aktiebolag.  

 

Handelsbolag är bra när det är två eller flera personer som ska starta företag, men som ändå 

vill slippa startkapitalet på 50 000 kronor som behövs i aktiebolag. Hälften av handelsbolagen 

har svarat att de valde handelsbolag för att de var två personer som ville starta tillsammans. 

Enkäterna beskriver även att det är enkelt att starta handelsbolag. De stora skillnaderna mellan 

enskild firma och handelsbolag är antalet personer som startar och att ett handelsbolag måste 

registreras.
230

 Från enkätsvaren så är det ett handelsbolag som svarat att de inte är så nöjda 

med denna bolagsform. Anledningen till detta kan vara de nackdelar som företagaren påpekat, 

det vill säga det personliga ansvaret och att det inte går att göra avdrag för friskvård. Varken 

någon enskild firma eller aktiebolag har svarat att de är mindre nöjda med sin företagsform. 

Andra handelsbolag är däremot nöjda med sitt val av företagsform och beskriver fördelarna 

som mindre pappersarbete, större rörelsefrihet och att det är en annan anonymitet än för ett 

aktiebolag. Flera påpekar även att de valde handelsbolag för att komma undan aktiekapitalet 

som krävs vid start av aktiebolag.  

En fördel mellan att ha ett aktiebolag, gentemot att ha enskild firma eller handelsbolag, är att 

ägarna i ett aktiebolag inte är personligt ansvariga för ekonomin. I ett aktiebolag skiljs privata 

medel och bolagets medel.
231

 I undersökningen har sju av tio aktiebolag tagit upp att de inte 

skulle drabbas personligen om det skulle gå dåligt i bolaget som en fördel. Ett företag med 

“Ab” i namnet anses mer seriöst och att statusen ökar med ordet i företagsnamnet.
232

 Både 

Arne och aktiebolag från enkätundersökningen har nämnt att aktiebolag inger ett större 

förtroende. Ett aktiebolag har till skillnad från de andra två företagsformerna namnskydd i 
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hela landet.
233

 Detta menar Arne är en fördel för aktiebolag. Han påpekar också att aktiebolag 

kan ta del av förmåner som till exempel gymkort och även ta ut utdelning, vilket skiljer sig 

från de två övriga företagsformerna. Ett handelsbolag i enkäterna tog upp förmånerna som en 

nackdel i handelsbolag.  

 

Ett aktiebolag måste ha ett startkapital på 50 000 kronor, något som inte behövs i enskild 

firma eller handelsbolag.
234

 Anki ser aktiekapitalet som en nackdel men både hon och Arne 

påpekar att pengarna kan användas i bolaget. Många tror att det kostar 50 000 kronor att starta 

ett aktiebolag men dessa pengar kan alltså utnyttjas i företaget. Trots att det är ett startkapital 

så är det bara ett av de tillfrågade aktiebolagen som ser startkapitalet som något negativt. 

Dock så är det flera som valt handelsbolag istället för aktiebolag just på grund av 

aktiekapitalet. Enligt både Arne och enkätsvaren så framgår det dock att aktiebolagen har ökat 

sedan aktiekapitalet sänktes. Flera handelsbolag valde att ombilda sig till aktiebolag efter att 

kapitalbeloppet sänktes. Resultatet av undersökningen visar även på att flera handelsbolag 

överväger att ombilda sig till aktiebolag. En annan nackdel enligt Anki är att det är mycket 

pyssel i ett aktiebolag eftersom det är mer administration och allt måste bokföras. Denna 

nackdel kommer även fram av enkätundersökningen, administrationen är enklare och billigare 

i ett handelsbolag. En ytterligare nackdel med aktiebolag, som både Arne och ett av 

aktiebolagen nämner, är att det är svårare att avveckla. I övrigt var det många av de tillfrågade 

aktiebolagen som inte såg några nackdelar alls med deras företagsform.  

5.2. Beskattning 
Inom både enskild firma och handelsbolag är beskattningen i stort sett densamma.  

Båda betalar egenavgifter på 28,97% när företaget är aktivt.
235

 Socialavgifterna är alltså lägre 

än för aktiebolag som har en arbetsgivaravgift på 31,42%.
236

 

Anki och Arne tar upp att det inte går att ta ut någon utdelning eller spara vinst i enskild 

firma. Detta är något som inte heller kan ske i ett handelsbolag.
237

 Eftersom endast aktiebolag 

har rätt till att göra utdelning så visar enkäterna på att en del av de enskilda firmorna och 

handelsbolagen ser det som en nackdel inom deras företagsform. De menar att om 

omsättningen är stor så blir det en negativ skatteeffekt eftersom skatten är högre än hos ett 

aktiebolag som har utdelningsmöjligheter eller kan spara vinsten i företaget. 

Enkätundersökningen visar att två enskilda firmor har tänkt byta till aktiebolag. Detta för att 

omsättningen och vinsten är stora. Genom att byta till aktiebolag behöver vinsten inte skattas 

bort. En fördel inom både enskild firma och handelsbolag är att underskottet får kvittas mot 

inkomst av tjänst. Detta får däremot inte ske i ett aktiebolag.
238

 Kvittningen är inget som 

nämns inom enkäterna eller från de organisationer som intervjuades. Det skulle kunna bero på 

att de företag som undersökts inte har haft underskott eller att de inte tänkt på detta som en 

fördel. 

Både enskilda näringsverksamheter och handelsbolag kan göra avsättningar till 

periodiseringsfond och expansionsfond. Detta för att beskattningen ska jämnas ut mellan de 

olika företagsformerna då bolagsskatten för aktiebolag ligger på 26,3%.
239

 Även aktiebolag 
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kan göra avsättning till periodiseringsfond. Denna avsättning måste dock beskattas med en 

schablonränta vilket skiljer aktiebolag från handelsbolag och enskild firma.
240

 

 

Ett aktiebolag beskattas för vinsten och kan därför välja att behålla vinsten inom företaget och 

bygga upp ett kapital.
241

 Anki säger att detta är en fördel inom ett aktiebolag eftersom ett 

aktiebolag endast betalar 26,3 % bolagsskatt på vinsten. Även enkäterna visar på att detta är 

en fördel inom aktiebolag där ägarna säger att de kan spara vinst och att det är skattemässigt 

bättre än ett handelsbolag eller en enskild firma. Tidigare studier visar på att det skattemässigt 

även kan vara positivt om ett företag funderar på banklån på medelhög nivå eftersom 

räntekostnaderna får dras av på marginalskatten.
242

  Både Anki och Arne säger att ett 

aktiebolag kan ha vinstutdelning vilket också ses som positivt från enkätundersökningen. Ett 

aktiebolags utdelning beskattas i inkomstslaget kapital och har en skatt på 25% (IL 42:15a). 

Om aktiebolaget däremot är ett fåmansbolag är skatten endast 20% (IL 57:20). Ett aktiebolag 

betalar mindre skatt genom att göra en utdelning gentemot att betala ut lön där löneskatten 

ligger på 31,42%.
243

  

5.3. Finansiering 
Det bästa sättet att finansiera en företagsstart på är med eget kapital. Eget kapital ger ägaren 

total frihet.
244

 Enligt enkäterna är det vanligast att finansiering sker med just eget kapital. 

Både Arne och Anki tycker att eget kapital är den bästa finansieringen. Med eget kapital 

slipper företagaren räntor och amorteringar som tär på likviditeten. Däremot visar en tidigare 

studie att om en företagare är extremt rik så kan det leda till att företaget inte går lika bra på 

grund av att företagsägaren inte bryr sig om hur det går för företaget på samma sätt som en 

person med mindre rikedom.
245

  Om lån dock är ett måste så rekommenderar både Arne och 

Anki banklån. Detta beror på att bankerna tar ut lägre ränta än vad exempelvis Almi gör. 

Almis lån är nämligen inte till för att konkurrera ut den privata marknaden, de är ett 

komplement till bankerna. Det som kan utläsas från enkäten är att det är vanligast att 

aktiebolagen tar banklån. Statistiken visar att sex av tio aktiebolag har tagit banklån. Enligt 

Anki är det enklast att få lån när företaget är ett aktiebolag. Bankerna vill ha säkerhet för att 

företaget kan betala tillbaka lånet, därav kan ägaren behöva inteckna sin bostad eller ha en 

borgenär som säkerhet.
246 Från tidigare studier framkommer det att lån är vanligare om ett 

företag har flera ägare.
247

 Resultat från en tidigare uppsats visar också på att bolagsformen 

endast har en liten påverkan på möjligheten till att få finansiering vid företagsstarten.
248 En 

orsak till att det är vanligare att aktiebolagen har lån kan vara att denna företagsform är den 

enda som kräver ett startkapital på 50 000 kronor.  

 

Det finns en hel del olika stöd och bidrag att söka. Trots detta visar enkäterna på att endast 

fyra stycken av alla svarande har sökt bidrag. Dessa skedde i form av starta eget bidrag från 

A-kassan, varav ett aktiebolag fick avslag. De flesta svarade att de inte sökt bidrag. Det som 

inte framkommer men som ändå är en fundering är om alla verkligen vet om att det finns 

bidrag att söka eller om företag drar sig för att fylla i papper. Av de som inte sökt bidrag 

                                                           
240

 Lundén (2012) s. 235 
241

 Jäger (odat.) 
242

 Di & Hanke (2012) s. 18ff 
243

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forarbetsgivare/socialavgifter/arbetsgivaravgifter.4.233f91f7

1260075abe8800020817.html 
244

 Ekberg (2003) s. 161 
245

 Hvite & Møjen (2010)  s.1254 
246

 Ekberg (2003) s. 16 
247

 Åstebro & Bernhardt (2003) s.310 
248

 Stenlund & Sandström (2003)  

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forarbetsgivare/socialavgifter/arbetsgivaravgifter.4.233f91f71260075abe8800020817.html
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forarbetsgivare/socialavgifter/arbetsgivaravgifter.4.233f91f71260075abe8800020817.html


 

50 
 

uppgav endast ett handelsbolag att de inte visste om att bidrag fanns. Arne anser att om det 

finns stöd att få så ska dessa sökas. Undersökningen visar dock att flera företagare anser att 

bidragen är onödiga, att de har kapital så de klarar sig ändå.  

5.4. Risker 
Som nämnts tidigare så ser risken för ägaren inte likadan ut inom de olika företagsformerna. I 

ett aktiebolag har ägaren begränsat ansvar för företagets förpliktelser. I princip så är det 

endast det satsade kapitalet som kan gå förlorat. Ägaren är dock personligt betalningsansvarig 

för bolagets skatter och avgifter.
249

 Ägaren i ett handelsbolag har istället ett solidariskt ansvar, 

vilket innebär att ägaren kan få betala en skuld oavsett vem som orsakat skulden.
250

 I en 

enskild firma är ägaren personligt ansvarig för alla skulder.
251

 Dock har endast två av tio 

enskilda firmor svarat att de ser det personliga ansvaret för skulderna som en nackdel. Detta 

tycker vi är anmärkningsvärt att inte fler har angivit detta som en nackdel. 

 

Ett handelsbolag med flera personer som ägare kan få det svårt när ägarna blir oense. Anki 

betonar hur viktigt det är att inom handelsbolag skriva ett kompanjonavtal för att undvika 

oenighet. Ett kompanjonavtal är dessutom något som handelsbolagslagen förutsätter att 

handelsbolagsdelägare har.
252 Kompanjonavtalet innehåller regler som skrivits ner av 

bolagsmännen för att veta vad som gäller vid bland annat oenighet. Arne ser inte så många 

fördelar med att handelsbolag på grund av den delade ägarrisken. Han anser att ägarna tar 

stora risker och därmed rekommenderar han sällan denna företagsform. Både Anki och Arne 

tycker att handelsbolag fungerar när kapital ska byggas upp, för att sedan ombildas till ett 

aktiebolag. Av undersökningen kan vi se att flera handelsbolag har och vill ombilda sig till 

aktiebolag. Ombildningen sker på grund av att deras omsättning har ökat och för att de har 

flertalet anställda. På så vis anser de att det blir ekonomiskt säkrare att ha ett aktiebolag.  

 

Arne påpekar att en person som startar en enskild firma för att sälja tjänster och inte satsar 

några pengar i startkapital, inte heller tar några risker. Han menar vidare att ett företag med 

kapital, lager, kundfordringar och leverantörsskulder bör vara ett aktiebolag, då ägaren 

begränsar sin risk. Även Anki anser att aktiebolag är den rätta företagsformen vid stor 

omsättning. Företag med stora ekonomiska risker eller omfattande verksamhet bör välja 

aktiebolag.
253

 Enkätsvaren visar på att företagen med stor omsättning är just aktiebolag.  

 

Enligt Arne så har ägarrisken en stor betydelse vid valet av företagsform. Enkätsvaren visar 

på att företag som tar större risker med stor omsättning och anställda väljer aktiebolag just för 

att begränsa sin ägarrisk. Även Anki anser att aktiebolag är att föredra när företaget ska ha 

anställda. Flera av aktiebolagen som svarade på enkäten har uppgett att den begränsade 

ägarrisken var den avgörande faktorn vid valet av företagsform. Både de enskilda firmorna 

och handelsbolag som svarat på enkäten har angett ägarrisken som nackdel för respektive 

företagsform. Av de svaren som erhållits från de enskilda firmorna ligger dock omsättningen 

på mindre än en miljon kronor och det är endast tre firmor som har anställda. Därav tar de inte 

lika stora risker som de större företagen och i dessa fall kan enskild firma vara lämpligt på 

grund av enkelheten. Det är även tydligt att de som är nöjdast med handelsbolag är de som 

bedriver bolaget tillsammans med någon, till exempel som gift par, och inte har så stor 
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verksamhet. Anledningen till att de väljer handelsbolag framför aktiebolag har att göra med 

att det inte krävs något startkapital i handelsbolag samt att administrationen är enklare och 

billigare.  

 

5.5. Branscher och storlek 
Av teorin framgår att enskild firma är den vanligaste företagsformen inom både tillverkande 

företag, tjänsteföretag och handelsföretag. Bland de tillverkande företagen är dock andelen 

aktiebolag något större, 31% jämfört med 29% i tjänstenäringar.
254

 Detta kan ha att göra med 

att tillverkande företag har anläggningstillgångar och lager och därmed inte vill ta några 

risker. Tjänsteföretag är oftast inte lika riskfyllt. Som Arne uttryckte det så tar ägaren ingen 

risk vid uppstarten av tjänsteföretag om inget startkapital behövs. Han menade samtidigt att 

ett företag med kapital och lager innebär större risker och därmed är aktiebolag att föredra. 

Aktiebolag är också en fördel vid handelsföretag och tillverkande företag då räkenskapsåret 

kan avslutas valfri månad.
255

 När företagsform ska väljas är det viktigt att kolla på företagets 

storlek och kapitalbehov, dessa aspekter hör ofta ihop med inom vilken bransch företaget ska 

verka.
256

 Av enkätundersökningen framgår att de större företagen med flera anställda och stor 

omsättning är aktiebolag, medan de mindre företagen med få eller inga anställda är enskilda 

firmor eller handelsbolag. Överlag är det även så att företag som startas av kvinnor har färre 

anställda och driver mindre företag samt att det är vanligast att kvinnor starta enskilda firmor 

och inom branschen tjänsteföretag.
257
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5.6. Sammanfattning teori, empiri och analys 

 Enskild firma Handelsbolag Aktiebolag 

Teori Ägaren är personligt 

ansvarig för alla skulder 

inom företaget. En fördel är 

att 24-månadersregeln för 

SGI gäller.  

 

Ägaren är personligt ansvarig 

för alla skulder inom 

företaget. En fördel är att 24-

månadersregeln för SGI 

gäller. 

 

Denna bolagsform ger 

ägaren det största 

ekonomiska skyddet. Ett 

aktiebolag kan inte drivas 

med förlust särskilt länge. 

En annan nackdel är att 24-

månadersregeln för SGI inte 

gäller.  

Empiri Enkel företagsform och bra 

att det inte krävs 

kapitalinsats. Vanlig i 

företag där omsättningen 

inte är så stor och när 

företaget inte har anställda. 

Lämplig form när 

företagaren säljer tjänster 

och inget startkapital 

behövs, då tar ägaren ingen 

risk.  

Enkel företagsform när flera 

vill bedriva verksamheten 

tillsammans och vill komma 

undan aktiekapitalet i ett 

aktiebolag. Vanligast i 

företag där omsättningen inte 

är så stor och när företaget 

inte har anställda. Viktigt att 

skriva kompanjonavtal. 

Ingen av intervjupersonerna 

var speciellt positiva till 

handelsbolag. De ansåg att 

denna form var bra för att 

bygga upp kapital för att 

sedan ombildas till 

aktiebolag.  

Aktiebolag startas främst på 

grund av den begränsade 

ägarrisken, för att den 

privata ekonomin och 

företagets ekonomi hålls isär 

och att denna form är bättre 

vid anställd personal. 

Fördelarna är att vinst kan 

sparas i företaget, utdelning 

kan göras till låg beskattning 

och ägaren kan ta del av 

personalförmåner. Kräver 

dock mer administration och 

även startkapital. Bra vid 

stor omsättning och 

anställda. Tungt att starta 

och svårt att avveckla.  

Analys Enskild firma är den 

enklaste företagsformen att 

komma igång med enligt 

både teorin och empirin. 

Många startar denna 

företagsform just på grund 

utav enkelheten. En fördel 

med enskild firma är att det 

inte krävs någon 

kapitalinsats. Nackdelar 

som påpekas är att 

ekonomin är svår att hålla 

isär, inte går att ta ut 

utdelning och inte heller 

kan behålla vinsten i 

företaget.  

Både teori och empiri pekar 

på att det är enkelt att starta. 

Den främsta anledningen till 

att handelsbolag startas är 

när flera personer ska 

bedriva verksamheten och 

ägarna vill komma undan 

startkapitalet och det 

administrativa i ett 

aktiebolag. Det solidariska 

ansvaret och att ägaren inte 

kan ta del av 

personalförmåner, ses som 

nackdelar.  

Den största fördelen som 

påpekas i både teorin och 

empirin är den begränsade 

ägarrisken. En annan fördel 

som lyfts fram är att 

ekonomierna hålls isär. Av 

både teori och empiri 

framkommer även att 

aktiebolag upplevs mer 

seriöst. Vinst som kan 

behållas i företaget, 

utdelning till låg beskattning 

och personalförmåner, är 

andra fördelar. Nackdelarna 

är dock att det är mer 

administration, svårt att 

avveckla och kräver 

startkapital. 

 

Figur 8: Sammanfattning över teori, empiri och analys 

Källa: Egen bearbetning 
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6. Slutsats 

Det är svårt att jämföra fördelar och nackdelar mellan företagsformerna då en fördel för en 

person kan vara en nackdel för någon annan. Fördelarna och nackdelarna varierar beroende på 

hur stort företaget är, om företaget har anställda, vilken risk ägaren är villig att ta, hur stor 

omsättningen är och så vidare. Lagstiftningen har stor betydelse vad gäller företagsformerna, 

olika regler gäller för olika företagsformer. Grunden för all redovisning är dock att den ska 

ske enligt god redovisningssed. Resultatet av denna studie lyfter fram för- och nackdelar i 

olika situationer. Studien kan ligga till grund för personer som ska starta företag eller för den 

som bedriver företag men överväger ombildning till annan företagsform.  

Aktiebolag kan anses vara den säkraste av de tre företagsformerna som undersökts. I princip 

så är det endast det satsade kapitalet som kan förloras. Aktiebolag har även en hel del fördelar 

som inte enskild näringsverksamhet eller handelsbolag har. I ett aktiebolag kan vinsten sparas 

i företaget och utdelning kan göras till låg beskattning. I enskild firma och handelsbolag finns 

möjlighet till expansionsfond och räntefördelning, vilket bidrar till skatteplanering. Inom 

dessa företagsformer finns även möjlighet att kvitta underskott mot inkomst av tjänst, något 

som inte kan göras i ett aktiebolag. Ett aktiebolag kan inte gå med förlust särskilt länge innan 

ägaren blir betalningsansvarig. När företagsformerna delas upp i olika branscher är enskild 

firma den vanligaste formen. Inom jordbruk och fiske är enskild firma överlägset det 

vanligaste valet. Detta beror på jordförvärvslagen som säger att ett aktiebolag inte får köpa 

land av en privatperson. Den företagsform som har lägst siffror vid företagsstart är 

handelsbolag. Handelsbolag är vanligast att starta inom tjänsteföretag med inriktning 

restaurang och media. 

 

I ett aktiebolag räknas ägaren som anställd och kan därför ta del av personalförmåner. Detta är 

något som ses som en nackdel i enskild firma och handelsbolag, där ägaren inte kan ta del av 

dessa förmåner. Ett aktiebolag har även namnskydd i hela landet och denna bolagsform 

upplevs även mer seriös. Det kanske låter som aktiebolag har många fler fördelar än de andra 

två företagsformerna men det ska även tilläggas att aktiebolag innebär mer administration och 

därmed större kostnader för företaget. Bland annat måste ett aktiebolag ha bolagsstämma, 

avsluta bokföringen för varje räkenskapsår med en årsredovisning och om kriterierna är 

uppfyllda måste bolaget även ha revisor. Inom lagstiftningen ska aktiebolag, förutom som alla 

andra företagsformer följa de bokföringsregler som finns i BFL, även följa de regler som 

återfinns i ABL. Dessutom kan ett aktiebolag inte vara anonymt på samma sätt som en enskild 

firma eller ett handelsbolag. Det är även tungt att starta och svårt att avveckla ett aktiebolag. 

Med tanke på detta så är det lämpligt att börja med en enskild firma eller alternativt ett 

handelsbolag, om det ska vara flera ägare, för att pröva sin affärsidé. Enskild firma är att 

föredra på grund av det solidariska ansvaret som föreligger i ett handelsbolag. En enskild 

firma behöver heller inte registreras hos Bolagsverket vilket gör att det är den enklaste formen 

att starta. Om ett handelsbolag ska startas är det av stor vikt att skriva ett kompanjonavtal. 

Detta för att komma undan problem vid oenighet. Varken enskild firma eller handelsbolag 

kräver något startkapital. För en person som exempelvis ska sälja tjänster och inte behöver 

något startkapital, innebär det att ägaren inte heller tar någon risk. Aktiebolag är istället att 

föredra i verksamhet med stor omsättning och anställda. Anställda kan has inom alla tre 

företagsformer men som ägare har du bäst skydd inom ett aktiebolag. Ett företag med stort 

kapital, lager, kundfordringar och leverantörsskulder bör välja aktiebolag för att begränsa sin 

risk men också för att beskattningen blir lägre. Aktiebolag dominerar inom branschen 

tjänsteföretag med inriktning finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet. Denna 

företagsform  utgör 70% av nystartade företag inom denna branschkategori. 
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Om företaget innebär stora ekonomiska risker och ägaren till exempel ska investera i dyra 

maskiner så rekommenderas aktiebolag. Det är viktigt att företagaren verkligen vill driva 

företaget vidare annars är det mycket administrativt krångel med denna bolagsform. Som 

nämnts tidigare är det krångligare att starta ett aktiebolag och det är även svårt att avveckla 

företaget. En annan fördel är att aktiekapitalet har sänkts och revisorkravet tagits bort för små 

bolag, detta är en större anledning till att starta aktiebolag. Om företaget inte innebär stora 

risker är det istället en fördel att börja med enskild firma eller eventuellt handelsbolag. Om 

företaget sedan växer så att omsättning och vinst blir stora så kan företaget ombildas till ett 

aktiebolag.  

Det vanligaste finansieringssättet är att ta banklån om det inte finns eget kapital att tillgå. 

Denna typ av lån är vanligast vid aktiebolag eftersom de är de enda som kräver ett startkapital 

vid start av företag. Det viktiga vid finansiering är att det finns en tydlig affärsplan. 

Avslutningsvis kan det sammanfattas att det inte går att ta fram en enkel modell över vilken 

företagsform som lämpar sig bäst för en företagare. Enkelt uttryckt kan det dock sägas att om 

ägaren inte tar någon risk, så är en enskild firma att föredra. Vid lite större risk och mer 

kapitalbehov, rekommenderas istället aktiebolag.  

6.1. Förslag på vidare forskning 
Det har framkommit att många företag går i konkurs inom en femårsperiod. Därav skulle det 

vara intressant att få svar på vad som bidrar till konkurserna och om hur företag lyckas 

överleva. En andra intressant forskningsfråga är varför inte fler företagare söker bidrag.  
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Bilaga 1 Enkätundersökning till företagare 
Valet av företagsform 
Vi är två ekonomstudenter som skriver examensarbete i företagsekonomi. Vi har valt att 

undersöka vilka faktorer som påverkar valet av företagsform. Syftet med undersökningen är 

att Ert svar tillsammans med andra företags svar ska bidra till information gällande valet av 

företagsform och hjälpa nya företagare i deras val. Undersökningen görs anonymt på så sätt 

att inga namn kommer presenteras i arbetet.  

 

Denna enkät har skickats ut till sammanlagt 30 företag. Vi ber dig att svara på enkäten och 

därefter skicka tillbaka denna via mail. Undersökningen består av 20 frågor och tar cirka  

20 minuter att besvara. 

 

Om Ni har några frågor angående enkäten så hör av dig till Xxxxxxx Xxxxxx,  

telefon xxxx-xx xx xx, vardagar kl. 8-17. 

 

Vi behöver Ert svar senast den 2 december 2012. 

Tack på förhand för att Ni tar Er tid att svara på denna enkät! 

 

Camilla Köhler och Petra Alperud Wennemyr 

Ekonomstudenter, Högskolan i Gävle 

 

1. a) Vilken företagsform bedrivs verksamheten i? (Sätt ett ”X” i rutan för ditt svar) 

Enskild firma 

Handelsbolag 

Aktiebolag 

 

b) Antal anställda st. 

  

c) Antal ägare  Andelen av huvudägarna 1. % 2. % 3. % 4. % 

 

d) Omsättning kr 

 

2. Hur länge har verksamheten varit i gång? 

Mindre än 2 år 

3-5 år 

6-10 år 

Mer än 10 år 

 

3. Har Ni bedrivit företag tidigare? 

Ja 

Nej 

Om ja, i vilken företagsform? 
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4. Rådfrågade ni någon innan verksamheten startades om vilken företagsform som var 

lämpligast för just Er? 

Ja 

Nej 

 

 

Om ja, vem eller vilka rådfrågade Ni? 

 

 

 

 

 

5. Vad var den avgörande faktorn vid valet av företagsform? 

 

 

 

 

 

 

 

6. Har verksamheten hela tiden bedrivits i samma företagsform? 

Ja 

Nej 

Om nej, från vilken företagsform skedde ombildningen och varför? 

 

 

 

 

 

7. Har Ni gått någon starta eget utbildning? 

Ja 

Nej 

Om ja, vilken?  

 

8. Hur mycket startkapital krävdes när företaget startades? kr 

 

9. Hur stor del satsade Ni själva? kr 

 

10. Tog Ni banklån eller något annat lån? 

Ja 

Nej 

Om ja, vad för lån och hur mycket lånade Ni? 
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11. Fick Ni bidrag eller stöd i någon annan form? 

Om ja, vad för bidrag/stöd? 

 

 

 

 

Om nej, varför inte? 

 

 

 

 

 

12. Finansierades företagsstarten på annat sätt? 

Ja 

Nej 

Om ja, på vilket sätt? 

 

 

 

 

 

13. Upplevde Ni att företagsformen påverkade möjligheten till att få finansiering? 

Ja 

Nej 

Om ja, på vilket sätt? 

 

 

 

 
 

14. Upplevde Ni att företagsformen påverkade möjligheten till att få marknader och 

samarbetspartner eller i utvecklingen av produkten/servicen? 

Ja 

Nej 

Om ja, på vilket sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

15. Är Ni nöjd med valet av företagsform? 

Mycket nöjd 

Nöjd 

Ganska nöjd 

Inte alls 
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16. Har Ni tänkt byta företagsform? 

Ja 

Nej 

Om ja, varför? 

 

 

 

 

 

 

 

17. Vilka fördelar ser Ni med företagsformen? 

 

 

 

 

 

 

 

18. Vilka nackdelar ser Ni med företagsformen? 

 

 

 

 

 

 

 

19. Vi ser våra framtidsutsikter som: 

Mycket goda 

Goda 

Ganska goda 

Inte alls goda 

 

20. Har Ni ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så skriv dem gärna 

här. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Än en gång: Ett stort tack för Er medverkan! 
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Bilaga 2 Intervjufrågor till Almi företagspartner och Tillväxtverket 
 

1. Vill Ni vara anonym eller får vi använda Ert namn i arbetet? 

 

2. Vad erbjuder Ni för slags stöd vid start av eget företag? 

 

3. Vilka fördelar ser Ni med enskild firma? 

 

4. Vilka nackdelar ser Ni med enskild firma? 

 

5. Vilka fördelar ser Ni med handelsbolag? 

 

6. Vilka nackdelar ser Ni med handelsbolag? 

 

7. Vilka fördelar ser Ni med aktiebolag? 

 

8. Vilka nackdelar ser Ni med aktiebolag? 

 

9. Vad tror Ni är den vanligaste faktorn som påvekar valet av företagsform? 

 

10. Hur många vänder sig till Er vid valet av företagsform? 

 

11. Vilka frågor är vanligast att Ni får vid uppstarten av ett företag? 

 

12. Hur ser fördelningen mellan enskild firma, handelsbolag och aktiebolag ut bland de som 

vänder sig till Er för att starta ett företag? 

 

13. Hur rekommenderar Ni att ett nytt företag ska finansieras? Varför? 

 

14. Vad tror Ni är den främsta anledningen till att nystartade företag inom en femårsperiod 

går i konkurs? 

 

15. Om Ni hade startat ett företag idag, vilken företagsform hade Ni valt? Varför? 
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Bilaga 3 Sammanställning av enkäterna 
 

1. a) Vilken företagsform bedrivs verksamheten i? 

 EF HB AB Totalt 

Svarat 10 8 10 28 
Inte svarat 0 2 0 2 
Totalt 10 10 10 30 

Svarsfrekvens 100% 80% 100% 93% 

 

b) Antal anställda 

 

c) Antal ägare 

 

EF: Ensam ägare äger 100% av företaget. 

Två ägare (gift par) äger 50% vardera. 

 

HB: Två ägare äger 50% var . 

Tre ägare har 33,33% var . 

 

AB: Två ägare delas som 50% var . 

Tre ägare äger 33,33% var på 3 ägare . 

Fyra ägare har 25% vardera. 
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d) Omsättning 

 

 

2. Hur länge har verksamheten varit i gång? 

 

 

 

3. Har Ni bedrivit företag tidigare? 
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Om ja, i vilken företagsform? 

 

HB: En företagare har haft AB. 

Två företagsägare har haft enskild firma . 

En ägare har haft både HB och AB. 

En ägare har haft EF, HB och AB. 

AB: Fyra företag har haft AB.  

Ett företag har haft EF.  

 

4. Rådfrågade ni någon innan verksamheten startades om vilken företagsform som var 

lämpligast för just Er? 

 

Om ja, vem eller vilka rådfrågade Ni? 

 

EF: Två har uppgett att släkt och vänner med egna företag har rådfrågats.  

En har frågat både svåger och revisor. 

En har rådfrågat revisor. 

En har frågat en chef på LRF. 

HB: Vi var flera som jobbade genom en skola och på grund av att utbildningen skulle flyttas 

till en annan skola fick vi alla hitta på någon företagsform för att fortsätta jobba. En del gick 

en nyföretagarkurs och delade sina kunskaper med resten. 

AB: En har rådfrågat revisor och folk inom branschen. 

En har frågat sin pappa och banken Nordea. 

En har frågat kursledare/mentor för starta eget utbildning. 

En har rådfrågat både bank och revisor. 
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5. Vad var den avgörande faktorn vid valet av företagsform? 

EF: Enkelt att dra igång och frånvaron av 100000 kr som var krav för AB då. 

Enkelheten. 

De var den enklaste och bästa formen på företag för mig. 

Det var redan en inarbetad butik så jag startade i enskild firma när jag tog över. 

Så enkelt som möjligt. 

Enklaste formen som passade mig. 

Ingen krav på insättning av eget kapital. 

Lättare än AB. 

På grund av liten verksamhet som bisyssla utanför ordinarie anställning. 

Enkelhet bokföring, deklaration m.m. 

HB: Vi bedömde att verksamheten skulle vara för liten för aktiebolag. 

Enkelheten med handelsbolag. Högre omsättning då bör det bli aktiebolag. 

Två personer som startade. Då var det enklast med handelsbolag. 

Två stycken som ville starta tillsammans. Då var detta bäst om vi inte ville starta AB. 

Att vi var två och det behövde ingen ekonomisk insats för att börja. 

Enkelt att starta utan insatser för två personer. 

Enkelheten. 

(En har ej svarat) 

 

AB: Lättare sköta papper och för min privata ekonomi. 

Vad de kunniga som hade drivit företag förut sa (de jag rådfrågade). 

Vi hade ett aktiebolag som vi ändrade namn på och vad vi gjorde. 

När vi startade som handelsbolag var det för att vi var osäkra på om vi skulle driva företag. 

Dessutom var startkapitalet då 100 000 kr. När aktiekapitalet sänktes till 50 000 ombildade vi 

till aktiebolag. 

På grund av den stora omsättningen. 

Bäst när man har anställda. 

Enkelheten att skilja på privata medel och bolagets medel och ansvarsfrihetsfrågan. Möjlighet 

till framtida utdelningar. 

Den personliga säkerheten med AB avgjorde valet. Att det inte är så dyrt att starta AB var 

också avgörande. 

Har tidigare haft ett AB vilket jag tyckte fungerade bra. 

Personliga riskerna ekonomiskt var bättre. 
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6. Har verksamheten hela tiden bedrivits i samma företagsform? 

 

 

 

 

Om nej, från vilken företagsform skedde ombildningen och varför? 

AB: Enskild firma. 

Handelsbolag. 

Vi startade som HB för att komma igång. Så fort omsättningen översteg 50 000 ombildade vi 

till AB. 

7. Har Ni gått någon starta eget utbildning? 

 

 
 

Om ja, vilken? 

 

EF: Båda två har angett Eductus. 

HB: Har gått till skattemyndighetens informationskvällar. (Det här är många år sedan, vet inte 

om de gör det fortfarande.) Har också lyssnat till andra som gick någon utbildning genom 

kommunen. 

AB: Via Futurum. 
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8. Hur mycket startkapital krävdes när företaget startades? 

 

9. Hur stor del satsade Ni själva?¨ 

 

 
 

10. Tog Ni banklån eller något annat lån? 
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Om ja, vad för lån och hur mycket lånade Ni? 

 

EF: (1 styck som har angett ”ja” men inte svarat på underfrågan) 

 

AB: Vi tog en checkkredit på 100 000 kronor. 

60 000 för att starta AB.  

Vi belånade vårat hus. 

Företagslån Nordea 100 000 kr. 

100 000 kr.  

Vi använde bankkredit för att kunna hantera glappet mellan inköp och försäljning. När vi 

byggt upp kapital så behövde vi bara kredit vid stora affärer. 

 

11. Fick Ni bidrag eller stöd i någon annan form? 

Om ja, vad för bidrag/stöd? 

 

EF: Starta eget bidrag a-kassa i 6 månader. 

 

HB: (Ingen som sökt bidrag/stöd) 

 

AB: Vi fick starta eget-bidrag i form av sex månaders bidrag lika med a-kassa. 

Ja starta eget bidrag på en person. 

 

Om nej, varför inte? 

 

EF: Sökte inte.  

Jag sökte inga bidrag. 

Nej, det behövdes inte. 

Funderade inte så mkt på det, tycker och har alltid tyckt att det är bra om man kan få in pengar 

själv. 

Sökte inget. 

Behövdes ej. 

Startade i lugnt tempo för att öka i efterhand så bidrag behövdes inte. 

Sökte inget. 

Sökte inget bidrag. 

 

HB: Hade inga investeringsbehov. Handelsbolaget har tidigare bedrivit konsultverksamhet. 

Det var onödigt. 

Sökte inte. 

Sökte inget.  

Visste inte att det fanns. 

Sökte inget. 

Vi behövde det inte. Funderade aldrig på det. 

Nej, tänkte inte på att söka bidrag utan körde bara igång. 
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AB: Vi sökte inte. Inser att vi nog missade något där.  

Har inte sökt några. 

Har inte sökt något stöd. 

Behövde inte, hade redan kapital. 

Försökte få starta eget bidrag men fick avslag.  

Jag visste inte vad jag skulle köpa och tänkte inte på starta eget bidrag.  

Vi sökte aldrig några bidrag. 

 

12. Finansierades företagsstarten på annat sätt? 

 

 
 

Om ja, på vilket sätt? 

 

EF: Arbetsinsatser, investeringar gjordes efterhand då pengar kom in.  

Eget kapital. 

 

HB: Egen insättning. 

 

AB: Egenproducerade hemsidor. Utskickslistor på tusentals potentiella kunder. 

En firma satsade pengar.  

Banklån. 

(1 styck som har angett ”ja” men inte svarat på underfrågan) 
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13. Upplevde Ni att företagsformen påverkade möjligheten till att få finansiering? 

 

 
 

Om ja, på vilket sätt? 

 

AB: Efter något år ville banken att jag skulle fixa aktiebolag. Anledningen är att om det 

händer mig något, för säkerhet. 

 

14. Upplevde Ni att företagsformen påverkade möjligheten till att få marknader och 

samarbetspartner eller i utvecklingen av produkten/servicen? 

 

 
 

Om ja, på vilket sätt? 

 

AB: Kunder vill ha en stabil samarbetspartner som har aktiebolag för deras driftsäkerhet. 

 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Ja Nej Ej svarat 

EF 

HB 

AB 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Ja Nej 

EF 

HB 

AB 



 

77 
 

15. Är Ni nöjd med valet av företagsform? 

 

 
 

16. Har Ni tänkt byta företagsform? 

 

 
 

Om ja, varför? 

 

EF: Om inkomsterna blir större, så inte vinsten behöver skattas bort. 

Om omsättningen fortsätter att öka så blir det nog ett AB så småningom. 

 

HB: Vill byta till AB för att ekonomiskt bli säkrare. 

Inte seriöst, men lekt med tanken på att ha AB. Det finns fördelar och nackdelar med att ha 

AB istället. Det är ju dumt, till exempel, att ägarna av en HB inte kan ge sig själv 

friskvårdsmöjligheter. Det kan vi ge anställda men inte oss själva. AB ägarna, däremot räknas 

som anställda och då får man …? Dumt! 

Med 15 anställda känner vi att vi vill vara säkra och utsätta oss själva för en personlig konkurs 

om det skulle gå dåligt för företaget. 
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17. Vilka fördelar ser Ni med företagsformen? 

 

EF: Lätt att sköta och bokföra. 

Fem har angett enkelheten. 

Man kan utveckla efter hand. 

Jag jobbar så mycket jag vill och så länge jag tycker det är roligt. 

Inte så mycket arbete administrativt som ett AB. 

(1 styck ej svarat) 

 

HB: Enkel och möjlighet att fördela resultatet mellan delägare. 

Startkostnaden och administrationen var billigare än motsvarande för aktiebolag. 

Bra när två ska starta. 

Att vi som gifta kan ha bolag tillsammans utan ett startkapital. Mindre pappersarbete än AB. 

Inte många. 

Det är enkelt eftersom vi är ett litet företag och två som jobbar/sköter det. 

Det är en större rörelsefrihet samt att man under uppbyggnadsskedet kan vara lite anonym. 

(1 styck ej svarat) 

 

AB: Sju har angett att man är inte personligt ekonomiskt ansvarig. 

Man kan spara vinst i företaget. 

Inger ett större förtroende med AB, känns proffsigt att ha AB i namnet.  

Enkelt för ägaren/ägarna att skilja på privata medel och bolagets medel. Möjlighet till 

utdelningar. Förmåner för ägarna. 

Blandar inte in sina privata pengar och går att dela procentuellt på ett enkelt sätt. 

Skattemässigt och privat så är det positivt.  

En annan anledning till aktiebolagsformens popularitet är att den kombinerar affärsidé och 

kapital. Det hjälper också entreprenören att hitta villiga investerare. 

 

18. Vilka nackdelar ser Ni med företagsformen? 

 

EF: Fyra stycken har angett att de inte ser några nackdelar. 

Om man tjänar mycket pengar, behålla vinster i företaget eller aktieutdelningar. 

Två har angett det personliga ekonomiska ansvaret. 

Vet ej. 

 (1 styck har ej svarat) 

 

HB: Om ett handelsbolag generar ett bra resultat kan skatteeffekten bil stor och betungande 

för delägarna trots möjligheter till fonderingar. 

Inga. 

Två har uppgett att det är mer risk än i ett aktiebolag. 

Personligt ansvar. Inga avdrag för friskvård. 

Att vi inte räknas som anställda. 

Att man är personligt ansvarig ekonomiskt. 

(1 styck har ej svarat) 
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AB: Fem har angett att de inte ser några nackdelar.  

Det är svårare att avveckla ett AB än ett HB. 

Det krävs styrelsebeslut på mycket. 

För dåligt insatt tyvärr. 

Startkapitalet. 

(1 styck ej svarat) 

 

19. Vi ser våra framtidsutsikter som: 

 

 

 

20. Har Ni ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så skriv dem gärna 

här. 

 

EF: Blev lite förvirrande eftersom jag inte har tagit vare sig lån eller bidrag men jag hoppas ni 

får ut något av mina svar ändå.  

 

HB: Idag är vårt handelsbolag till större delen aktieägare i vårt aktiebolag. 

De dåliga framtidsutsikterna enligt fråga 19 beror på att vi av åldersskäl har slutat med 

verksamheten. 

 

AB: (Inga svar) 
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