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Sammanfattning 
 
 
Syfte: Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är, att i en svensk kontext, undersöka vilka 
effekter näringspolitiska reformer har för att öka nyföretagande. Detta kontrolleras genom att 
studera hur stor effekt det sänkta minimikravet på aktiekapital och slopade kravet på revision haft 
på nyföretagandet. Vidare vill vi undersöka om det föreligger några skillnader 
branscher/industrier emellan med tanke på dessa reformer samt kontrollera om graden av 
konkurser ökat som en följd. 
 
 
Metod: Denna studie utgår ifrån en kvantitativ metod med en deduktiv ansats och positivistisk 
syn på kunskap. Utifrån vår teoretiska referensram har data över antalet nystartade företag 
jämförts mot en rad variabler, däribland sänkt minimikrav på aktiekapital och slopad 
revisionsplikt, genom en regressionsanalys. 
 
 
Slutsats: Våra slutsatser visar att nyföretagandet i Sverige har ökat som en effekt av besluten att 
sänka minimikravet på aktiekapital och slopa revisionsplikten för de minsta företagen. Vidare 
menar vi att resultatet kunde ha blivit ännu bättre om minimikravet hade avskaffats helt och hållet 
och det istället införts ett system som liknar det tyska för unternehmergesellschaft, vilket innebär 
att företagen måste avsätta en viss del av årsvinsten varje år till dess att summan uppgår till en 
miniminivå. Vi fann även att RUT-avdraget och privatiseringen av branschen ”vård och omsorg” 
haft en viss påverkan på antalet nystartade företag. ”Finans-, försäkrings- och 
fastighetsverksamhet” är den bransch som procentuellt har ökat mest, vad gäller nystartade 
företag, under perioden 2009-2013. Vi har inte funnit att det sänkta minimikravet på aktiekapital 
eller slopandet av revisionsplikten påverkat konkursutvecklingen i någon specifik riktning. Även 
om vi kan se vissa tendenser till att dessa har ökat, kan vi inte fastslå att så är fallet på grund av 
för få observationer.  
 
 
Nyckelord: Näringspolitiska reformer, sänkt minimikrav på aktiekapital, slopad revisionsplikt, 
konkurs, entreprenörskap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
	  

Abstract  
 
Purpose: The main objective of this paper is to examine what effects economic policy reforms 
have on entrepreneurship in a Swedish context. This is investigated by studying how the reduced 
minimum share capital requirement and the abolished requirement for mandatory auditing affect 
entrepreneurship. Furthermore, we examine whether there are any differences between sectors 
and industries considering these reforms and determine whether the rate of bankruptcies has 
increased as a result. 
 
 
Methodology: This study is based on a quantitative method with a deductive approach and a 
positivistic view of knowledge. Based on our theoretical framework, data on the number of newly 
started businesses are compared against a number of variables, including reduced minimum share 
capital requirement and abolished requirement for mandatory auditing, through a regression 
analysis. 
 
 
Conclusion: Our findings show that entrepreneurship in Sweden has increased, as a result of the 
reduced minimum share capital requirement and the abolished audit requirement for the smallest 
companies. Furthermore, we believe that the result could have been even better if the minimum 
requirement had been abolished altogether and instead adopt a system, similar to the German, for 
unternehmergesellschaft, which means that companies must set aside a certain portion of the 
profit for each year until the amount is at a minimum level. We also found that the RUT-
deduction and privatization of the industry "Health" are the aspects that have had the greatest 
impact on the number of newly started businesses, aside from the reduced minimum share capital 
requirement. "Financial, insurance and real estate" is the sector that has increased the most, in 
terms of percentage, during the time period 2009-2013. We have not found that the reduced 
minimum requirement of share capital or abandonment of the audit requirement has affected 
business failures in any specific direction. Although we see some signs, which might point 
towards a slight increase in bankruptcies, but we cannot conclude that this is the case because of 
to few observations. 
 
 
Keywords: Political reforms, minimum capital requirement, audit exemption, bankruptcy, 
entrepreneurship.  
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1. Introduktion 
 
Syftet med detta inledande kapitel är att göra läsaren bekant med ämnet näringspolitiska 
reformer och hur Sverige använt dessa för att öka nyföretagandet. Vidare kommer vi att 
redogöra för uppsatsens problemdiskussion, problemformulering, syfte och fortsatta disposition.   
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Sverige tillhör ett av de länder i Europa som har lägst andel nyföretagande. Dessutom är landets 
företagare äldst i Europa (Företagarna, 2012, s. 8). Vidare visar Företagarnas rapport att nästan 
var fjärde småföretagare har planer på att avveckla sin verksamhet inom de närmsta fem åren. 
Undersökningar har visat att andelen som skulle vilja starta företag är lägre inom Sverige jämfört 
med övriga Europa, 32 procent jämfört med 45 procent. Av den relativt låga andelen nystartade 
företag i Sverige, så är majoriteten inom service- och tjänstesektorn (Företagarna, 2012, s. 4-5). 
År 2010 registrerades omkring 67 000 nya företag i Sverige, 82 procent av dessa inom service- 
och tjänstesektorn (Bolagsverket, 2014). Detta kan jämföras med 1990 då 72 procent av de 
nyregistrerade företagen tillhörde service- och tjänstesektorn, vilket tyder på att service- och 
tjänstesektorn har blivit en allt viktigare del för svenskt företagande och dess ekonomi. I början 
av 2011 fanns omkring 510 000 företag som var verksamma inom service- och tjänstesektorn, av 
dessa var 99 procent så kallade småbolag (Bolagsverket, 2014; Företagarna, 2012, s. 4-5). Sedan 
2005 genomför världsbanken årligen en jämförelse mellan länder och hur enkelt det är att starta 
upp och driva ett företag, där ligger Sverige sist av alla nordiska länder och bakom en majoritet 
av de västeuropeiska länderna (Världsbanken, 2014).  
 
Etableringsfriheten som finns genom EG-fördraget innebär att man har rätt att grunda ett företag i 
en medlemsstat och sedan driva detta företag via en filial i någon annan medlemsstat (Prop. 
2009/10:61) Grundaren av företaget kan på detta sätt undvika de krav som finns för att bilda ett 
privat aktiebolag i den stat där företaget ska vara verksamt. Exempelvis genom att ett franskt 
bolag registrerar sig i Sverige, och på detta sätt undviker det svenska minimikravet på 
aktiekapital (Armour, 2006; Armour, 2005; Noack & Beurskens, 2008).  
 
Nyföretagande kan främjas genom flertalet olika faktorer. Enligt Aronson (1991) kan 
nyföretagande förklaras med hjälp av tre olika nivåer; struktur-/konjunktur nivån, institutionella 
nivån och den individuella nivån. Struktur-/konjunkturnivån innefattar bland annat exempelvis 
variationer i arbetslöshet, sysselsättning och BNP. Den institutionella nivån innefattar bland annat 
näringspolitiska reformer och hur olika institutioner kan påverka graden av nyföretagande. Den 
individuella nivån innefattar bland annat personliga egenskaper som ålder, kön och utbildning. 
Sedan början av 2000-talet har flera länder i Europa genomfört olika näringspolitiska reformer i 
syfte att öka antalet nyregistrerade företag (Prop. 2009/10:61). Exempelvis har Frankrike, 
Danmark, Storbritannien och Tyskland genomfört reformer som inneburit stora sänkningar i 
minimikrav på aktiekapital för ländernas motsvarigheter till privata aktiebolag. Dessa länder har 
dessutom slopat revisionsplikten för de minsta företagen (Noack & Beurskens, 2008, s. 111; 
Collis, 2010, s. 211; Armour, 2006, s. 7). För att närma sig övriga Europa gällande lagar och 
regler för privata aktiebolag, öka antalet nystartade bolag och få dessa att bedriva sin verksamhet 
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inom Sverige, har den svenska regeringen genomfört en rad beslut. 2009 beslutades det bland 
annat om två stora politiska reformer gällande privata aktiebolag. Från den första april 2010 
sänktes minimikravet på aktiekapital för privata aktiebolag från 100 000 SEK till 50 000 SEK 
och från den första november 2010 slopades det tidigare kravet på revision och är nu frivilligt för 
de mindre bolagen (Prop. 2009/10:61; Prop. 2009/10:204). Etableringen av nya företag är en 
viktig del av strategin för ökad ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Nya företag ökar 
konkurrensen, vilket även bidrar till utveckling av befintliga bolag och bidrar till bättre 
förutsättningar för svensk tillväxt (Prop. 2009/10:61).  
 
Anledningen till att regeringen valde att satsa på privata aktiebolag och därigenom underlätta 
denna företagsform är att den har ett flertal fördelar i jämförelse med andra företagsformer.  Till 
att börja med har aktiebolag ett gott anseende och företagaren är inte personligt 
betalningsansvarig (Prop. 2009/10:61). Det är enklare för företagen att anskaffa nytt kapital 
genom kreditmarknaden. Vidare är graden av överlevnad högre i jämförelse med andra former av 
företag samt att det anses vara en flexibel företagsform som passar företag som expanderar 
(Armour, 2006: Gavrila, 2011; Prop. 2009/10:61). För den som vill bedriva sin 
näringsverksamhet som aktiebolag kan det dock finnas ett hinder genom minimikravet på 
aktiekapital. Detta minimikrav på aktiekapital existerar inte för företagsformer som handelsbolag 
eller enskild näringsidkare, vilka istället har personligt betalningsansvar (Sandström, 2013, s. 15-
18). En sänkning av aktiekapitalet underlättar för många individer som vill starta ett nytt företag 
att välja aktiebolag istället för någon av de andra företagsformerna (Ewang, 2007: Armour, 2006; 
Prop. 2009/10:61). Majoriteten av nystartade företag är som tidigare nämnt inom tjänste- och 
kunskapssektorn. Många småföretagare, särskilt inom tjänstesektorn, har inget behov av stora 
kapitalkrävande tillgångar, vilket ofta innebär att ett aktiekapital på 100 000 SEK är en för stor 
summa att satsa i uppstartsfasen (Ewang, 2007, s. 25). Den halvering, som nu genomförts, av 
aktiekapitalet förenklar detta och kan innebära att fler väljer aktiebolag som företagsform. 
Dessutom kan lagändringen medföra att fler personer väljer att starta ett företag som annars inte 
skulle ha gjort det eftersom de tidigare kanske saknade kapitalet för att starta ett privat aktiebolag 
och hade då som enda alternativ att starta upp företaget med personligt ansvar (Prop. 2009/10:61: 
Armour, 2006).  
 
Den politiska reformen gällande slopat krav på revision motiverades med att revision utgör en 
stor administrativ och ekonomisk belastning för mindre aktiebolag och att fördelarna av en 
revision inte överstiger dess nackdelar (Prop. 2009/10:204; Armour, 2006). Det är vanligt 
förekommande i mindre aktiebolag att dess ägare och ledning är samma personer (Collis et al., 
2004, s. 89). I detta fall blir revisionens betydelse mindre än vad den är i större bolag, där ägare 
och ledning ofta är skilda personer. Många mindre aktiebolag saknar långfristiga kreditgivare och 
externa finansiärer, vilket leder till att färre intressenter är intresserade av revisionen (Miola, 
2005; Armour, 2006; Prop. 2009/10:204). Ett direkt resultat av att revisionsplikten avskaffades 
var att cirka 75 procent av de nystartade företagen initialt valde att slopa revisionen 
(Bolagsverket, 2011). Det finns en oro om att detta kommer att leda till sämre kvalitet av 
företagens årsredovisningar, speciellt om företagen inte väljer att anlita en kunnig bokföringsbyrå 
eller redovisningskonsult (Bolagsverket, 2012). En dansk undersökning visar att andelen fel i 
upprättade årsredovisningar är 29,5 procent för företag som valt bort revisionen medan denna 
siffra är 24,4 procent för företag som inte valt bort revisionen (Prop. 2009/10:204). Det finns 
även en oro att den ekonomiska brottsligheten kommer att öka till följd av den slopade 
revisionsplikten och att denna kontrollfunktion blir svår att ersätta (Svärd, 2008).  
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När det blir enklare att starta upp ett aktiebolag krävs inte samma planering och fler vågar ta 
risken med att starta upp ett nytt bolag. Detta kan leda till att andelen konkurser ökar, både 
genom medvetna och omedvetna fel från företagen (Prop.2009/10:204). Detta stöds av 
Bolagsverket som rapporterar om fler årsredovisningar med sämre kvalitet och att 
förseningsavgifterna har ökat med cirka 10 procent (Bolagsverket, 2012). Enligt Yazdanfar 
(2008, s. 1) överlever knappt hälften av nystartade mindre bolag de första fem verksamhetsåren. 
Vidare går cirka en procent av alla svenska bolag i konkurs varje år.   
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Politiska reformer för att öka andelen nya företag är idag ett högaktuellt ämne. Regeringens mål 
med reformerna gällande slopad revision och sänkt minimikrav på aktiekapital var att förenkla 
reglerna kring aktiebolag och därigenom underlätta uppstarten av denna företagsform samt öka 
företagandet i stort (Prop. 2009/10:61: Prop.2009/10:204). Det har snart gått fyra år sedan dessa 
reformer trädde i kraft och det är därför intressant att undersöka vad resultatet blivit.  
 
Att stimulera entreprenörskap är en nyckelaktivitet för ekonomisk tillväxt och utveckling. Därför 
är det viktigt att beslutsfattare underlättar möjligheten för människor att starta nya företag (Braun 
et al., 2013, s. 399).  Det har tidigare forskats en hel del inom ämnesområdet entreprenörskap och 
nyföretagande. Forskningen och studier har genomförts under en lång tid med olika infallsvinklar 
och perspektiv. Bland andra, Armour (2006) undersökte om olika former av förenklingar inom 
lagen leder till ett ökat företagande i flertalet västeuropeiska länder, däribland Tyskland, 
Storbritannien och Danmark. Han konstaterar att förenklingar inom lagen, som exempelvis sänkt 
eller slopat krav på aktiekapital leder till ett ökat företagande. Han menar att minimikravet på 
aktiekapital är ett förlegat koncept och att Storbritannien bör ses som ett föredöme eftersom deras 
minimikrav för att starta upp ett private Limited Liability Company (motsvarande svenskt privat 
aktiebolag) endast är ett pund (Braun et al., 2013, s. 399). Van Stel et al. (2007): Noack & 
Beurskens (2008) konstaterade att minimikravet på aktiekapital har en negativ inverkan på 
etableringen av nya företag. Däremot kunde de inte konstatera att administrativa procedurer, som 
exempelvis tiden för att starta upp ett företag och antalet procedurer som är förenat med 
uppstarten, har någon påverkan vid startande av ett företag. Dessutom påvisade Ewang (2007) i 
sin studie, som genomfördes i västeuropeisk kontext, att minimikravet på aktiekapital inte heller 
fyller något större syfte som ställande av säkerhet till exempelvis långivare. Detta är ett av 
huvudargumenten till att det finns ett minimikrav på aktiekapital och han menar därför att 
minimikravet ska slopas och att det istället finns bättre lösningar på problemet. Ett annat av 
huvudargumenten för slopad revisionsplikt och sänkt aktiekapital är att det inte finns några 
tydliga tecken på att andelen konkurser skulle öka. Det är snarare företagets ägare och deras 
personlighet som påverkar om de går i konkurs eller ej (Platt & Platt, 2011, s. 1139). Carter & 
Van Auken (2006) kom i sina studier fram till liknande resultat, de menade att det finns tre 
huvudanledningar till konkurser; bristande kunskap, skulder och det ekonomiska klimatet. Det 
finns även nackdelar med reformer som avreglering av revisionsplikten och sänkt minimikrav på 
aktiekapital. Exempelvis konstaterade Blackwell et al. (1998) att företag som väljer bort revision 
får svårare att bli beviljad ett banklån och andra krediter. I de fall där lån och krediter blev 
beviljade var låneräntan högre än för de företag som genomfört en revision.  
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Det finns även ett flertal studier som har jämfört olika länder som genomfört lagförändringar för 
privata aktiebolag och vad det fått för resultat gällande skillnader och likheter länderna emellan 
(Collis 2010: Ewang, 2007: Noack & Beurskens, 2008: Collis et al. 2004). Ett annat perspektiv 
som har undersökts är hur könsfördelningen bland nyregistrerade privata aktiebolag påverkats av 
lagförenklingar (Verheul & Thurik, 2001: Alonso-Almeida, 2012). Braun et al. (2013, s. 399) 
menar att stränga regelverk tenderar att hämma nyföretagande, men påtalar samtidigt bristen av 
empirisk uppbyggd forskning på området och att den forskning som finns, oftast grundas på 
tvärsnittsdata, som ofta ger en fingervisning av rådande förhållanden, men som inte säger något 
om hur nyföretagandet ökar eller minskar. De förändringarna i europeisk bolagsrätt under den 
senaste tioårsperioden har medfört möjligheten för företag att välja bort det egna landets 
bolagsrätt, genom att etablera sig i ett annat land och på så sätt utnyttja det landets bolagsrätt 
(Braun et al., 2013, s. 400). Detta är något som har lockat många företag att starta upp sin 
verksamhet i exempelvis Storbritannien och mycket tyder på att den enskilt största orsaken är 
landets avsaknad av ett minimikrav på aktiekapital (Becht et al., 2008)  
 
Vi har dock inte funnit någon tidigare studie om politiska reformer och främjat nyföretagande, 
som har utgått ifrån ett svenskt perspektiv och inte i kombination med att samtidigt kontrollera 
konkursutvecklingen och branschskillnader. Med denna bakgrund är det därför intressant att 
studera vilka effekter de näringspolitiska reformerna fått och om det eventuellt finns någon 
bransch/industri som gynnats mer eller mindre av det sänkta minimikravet på aktiekapital och 
slopad revisionsplikt och hur konkursutvecklingen har sett ut under samma period.  
 
Nyföretagande kan som tidigare nämnt påverkas av flertalet olika faktorer på olika nivåer, vi 
kommer huvudsak att fokusera på den institutionella nivån eftersom näringspolitik är en del av 
denna nivå. Vidare kan näringspolitik genomföras på lokal, regional, nationell och global nivå. 
När det gäller den lokala och regionala näringspolitiken kan dess effekter skilja sig väldigt 
mycket från region till region (Karlsson & Nyström, 2007, s.52).  
 
Teoretiskt bidrag: Det främsta teoretiska tillskottet med denna studie är att utvärderingen av 
minimikravet på aktiekapital och den slopade revisionspliktens påverkan på svenskt 
nyföretagande, i kombination med andra faktorer, bildar ny kunskap inom ämnet 
entreprenörskap. Vi ämnar belysa vilka näringspolitiska reformer och andra aspekter som 
påverkat svenskt nyföretagande.  
 
Praktiskt bidrag: Denna studie kan vara till bidrag för beslutsfattare när det gäller 
näringspolitiska reformer, genom att de får underlag för vilken effekt sänkt minimikrav på 
aktiekapital, slopad revisionsplikt samt andra näringspolitiska beslut haft på svenskt 
nyföretagande. Vidare kommer underlag att ges för vilka branscher/industrier som gynnats mest 
respektive minst av dessa reformer. Detta resultat kan ligga till grund för framtida beslut när det 
gäller att öka nyföretagandet och eventuellt utvecklandet av någon specifik bransch/industri. 
Vidare är det intressant att kontrollera konkurser och ifall det skett en ökning på grund av 
exempelvis fler oseriösa aktörer på marknaden. Om så är fallet, kan detta eliminera eller försämra 
en eventuell positiv effekt som skett av ett ökat antal nya företag.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är, att i en svensk kontext, undersöka vilka effekter 
näringspolitiska reformer har för att öka nyföretagande. Detta kontrolleras genom att studera hur 
stor effekt det sänkta minimikravet på aktiekapital och slopade kravet på revision haft på 
nyföretagandet. Vidare vill vi undersöka om det föreligger några skillnader branscher/industrier 
emellan med tanke på dessa reformer samt kontrollera om graden av konkurser ökat som en följd.  
 
Med utgångspunkt från ovanstående problemdiskussion och syfte avser vi svara på följande 
frågeställningar: 
 

• Vilken påverkan har sänkt minimikravet på aktiekapital och slopat krav på revision haft 
på svenskt nyföretagande? 
 

• Kan en eventuell ökning av nyföretagande förklaras av andra aspekter än sänkt 
minimikrav på aktiekapital och slopad revisionsplikt? 

 
• Kan det urskiljas några skillnader mellan olika branscher/industrier gällande resultatet av 

dessa reformer och i sådana fall vilka? 
 

• Har den fortsatta utvecklingen av företag påverkats av reformerna och har i sådana fall 
graden av konkurser ökat sedan implementeringen av reformerna 2010? 
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1.4 Fortsatt disposition 
 

 

 2. Teoretisk 
metod 

• Syftet med det teoretiska metodavsnittet är att introducera hur vi, som författare, 
angripit frågeställningar och det fenomen vi studerat. 

3. Bakgrund-
fakta 

• I detta kapitel presenterar vi de olika bolagsformerna, syftet med aktiekapital samt 
information om revision och kunkurser. 

4. Teoretisk 
referensram 

• I den teoretiska referensramen presenteras de teorier som ligger till grund för vår 
empiriska undersökning. Fokus ligger på teorier som behandlar sänkt minimikrav 
på aktiekapital och dess påverkan på nyföretagande, aspekter som påverkar 
nyföretagande samt fortsatt drift och utveckling av företag. 

5. 
Näringspolitik 

• Här presenteras information om näringspolitik och dess syfte. Därefter presenteras 
de närinspolitiska reformerna; sänkt minimikrav på aktiekapital och slopad 
revisionsplikt som Sverige genomförde 2010. 

6. Praktisk 
metod 

• Detta kapitel syftar till att förklara den forskningsstrategi vi använt oss utav under 
arbetet. Här redogör vi för metodval, datainsamling, databearbetning, dataanalys 
och kritik mot den valda metoden. 

7. Empiri och 
analys 

• Här redogör vi för resultaten av den empiriska studien samt analyserar de faktorer 
som påverkar nyföretagande, med utgångspunkt från den teoretiska referensramen.  

8. Slutsats 

• Här presenteras uppsatsens slutsatser utifrån den empiriska undersökningen och den 
teoretiska referensramen. 

9. Avslutande 
reflektioner 

• I detta avslutande kapitel reflekterar vi över begrepp som reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet samt för diskussioner kring det vetenskapliga bidraget av studien 
och våra förslag till fortsatt forskning. 
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2. Teoretiskt tillvägagångssätt   
 
Syftet med det teoretiska metodavsnittet är att introducera hur vi, som författare, angripit 
frågeställningar och det fenomen vi studerat. Genom att redogöra för vår förförståelse, 
forskningsperspektiv, vetenskaplig utgångspunkt, angreppssätt, förhållningssätt och insamling av 
material till den teoretiska referensramen underlättar vi för kritisk granskning av vår studie och 
dess resultat. 
 
 
2.1 Val av ämne 
 
Valet att skriva om näringspolitiska reformer och dess påverkan på nyföretagande härrör från vårt 
gemensamma intresse för företagande i allmänhet och nyföretagande i synnerhet. Vi har dock 
inte studerat politiska beslut och reformers påverkan på företagande tidigare. Vi har heller ingen 
praktisk erfarenhet inom området. Detta i kombination med den relativt svaga utvecklingen av 
nyföretagande i Sverige gjorde ämnet intressant samtidigt som det fanns både teoretiska och 
praktiska argument för att genomföra studien.   
 
2.2 Förförståelse 
 
Vid alla former av forskning är det essentiellt att forskaren förhåller sig så objektivt som möjligt 
oavsett attityd och inställning och det är viktigt att vi, i egenskap av forskare, förstår att vi kan 
besitta en förförståelse och att den kan påverka oss under arbetets gång (Ejvegård, 2009, s. 19). 
Med förförståelse menas att forskaren har en förväntan om vilka de uppnådda resultaten av en 
studie blir, genom att tolkningar utförs med tidigare kunskaper och erfarenheter i beaktning 
(Holme & Solvang, 1997, s. 151). Genom att utvärdera förförståelsen kan vi upptäcka tidigare 
förståelse och vetande som kan ha verkan på studien (Ejvegård, 2009, s. 19). Att vara medveten 
om vår förförståelse möjliggör att vi kan ställa oss kritiska till våra egna interpretationer och val 
genom hela studien. Trots att vi är medvetna om vår förförståelse, är vi införstådda med att det är 
svårt att vara objektiva i varje avseende, även om vi i största möjliga utsträckning strävar efter 
detta, varför risken finns att subjektiva tolkningar har förekommit. Förförståelse kan vara av både 
sociala- och teoretiska förhållanden (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). 
 
Vi, författarna till denna uppsats, har båda studerat företagsekonomi med inriktning mot 
redovisning och revision i fyra år, varav de tre första vid Mittuniversitetet i Sundsvall och det 
senaste året på Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Detta har inneburit att vi har erhållit 
goda kunskaper inom det företagsekonomiska ämnet, framförallt inom revision och redovisning. 
Under vår utbildning har vi, förutom företagsekonomi, läst kurser inom statistik, ledarskap, 
finansiering, nationalekonomi, juridik med flera. Detta har medfört kunskaper om 
entreprenörskap och hur man bedriver näringsverksamhet, speciellt med perspektiv på aktiebolag. 
Vidare har detta medfört kunskaper om vad som påverkar företagande och hur den finansiella 
verksamheten inom företag fungerar. Våra studier bidragit till en syn på entreprenörskap som 
någonting nödvändigt och bra för den ekonomiska tillväxten i samhället. Även om vi besitter 
goda kunskaper inom området sedan tidigare, har ytterligare insikt varit nödvändig. Med vår 
förförståelse i beaktning har vi samlat in ytterligare teori i form av vetenskapliga artiklar för att se 
vad som har forskats om tidigare inom ämnesområdet entreprenörskap. Dessa har granskats 
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kritiskt för att uppnå en sådan hög grad av objektivitet som möjligt. Eftersom denna uppsats 
handlar om hur olika politiska beslut kan stimulera nyföretagande finns det en viss risk att våra 
personliga politiska åsikter har påverkat valet av teori och vi valt teorier som vi anser är 
passande. Vi har dock varit medvetna om detta och har därför presenterat de teorier vi funnit 
oavsett politisk inriktning. 
 
 
2.3 Perspektiv 
 
Denna studie har utförts utifrån ett samhällsperspektiv. Uppsatsens syfte har varit att förklara 
vilka effekter näringspolitiska reformer har för nyföretagande. Företagande i allmänhet och 
nyföretagande i synnerhet, har en påverkan på samhället, speciellt på den ekonomiska tillväxten, 
sysselsättningen et cetera. Detta medför att ett hälsosamt klimat för företagande påverkar och 
ligger i samhällets intresse. Förutom samhället i stort, så är ämnet och studien relevant och ligger 
i företagare, de som funderar på att starta företag och i politiska beslutsfattares intressen.  
 
 
2.4 Avgränsningar 
 
Vi valde att avgränsa oss till att undersöka näringspolitiska reformer i Sverige och dess påverkan 
på nyföretagande inom landet med hjälp av teorier som tidigare kan ha varit applicerade på andra 
länder än Sverige, men med liknande företagsstruktur. Nyföretagande kan påverkas i tre olika 
nivåer och vi har valt att avgränsa undersökningen till struktur-/konjunkturnivån och 
institutionella nivån. Vi har inte genomfört en djupgående analys av den individuella nivån, 
eftersom det skulle krävas en kvalitativ undersökning samt att aspekter som kön, ålder, 
utbildningsnivå och tidigare arbetslivserfarenheter kan anses vara enbart marginellt förändrade 
under den tidsperiod som undersökningen omfattar.   
 
Denna uppsats ämnar inte undersöka kommande lagändringar som eventuellt träder i kraft under 
2014 eller senare, utan den fokuserar på sänkt minimikrav på aktiekapital och slopad 
revisionsplikt, som både trädde i kraft och började gälla under 2010. För data över nyregistrerade 
och avslutade företag i allmänhet har en avgränsning gjorts till perioden 1994-2013 eftersom 
datan blev mer tillförlitlig och exakt från 1994. För den branschspecifika datan har en 
avgränsning gjorts till perioden 2009-2013 eftersom branschindelningen var annorlunda och inte 
lika exakt innan 2009.  
 
 
2.5 Vetenskaplig utgångspunkt och angreppssätt 
 
Det finns flera typer av ansatser som ger olika möjligheter att dra slutsatser utifrån vetenskaplig 
forskning och den företeelse som undersöks. De två huvudinriktningarna, inom 
samhällsvetenskaplig forskning, är induktiv- och deduktiv teoribildning, en tredje inriktning är 
abduktiv teoribildning, som kombinerar de två huvudinriktningarna med inslag av nya moment 
(Holme & Solvang, 1997, s. 51: Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 55). Induktion syftar till att bilda 
ny teori genom att forskningen har sin utgångspunkt i empiriskt material för att sedan övergå till 
teorin, som sedan ses som resultatet av forskningen (Holme & Solvang, 1997, s. 57-58: Bryman 
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& Bell, 2011, s. 26). Deduktion har en hög grad av formalisering, vilket gör den enklast att 
förklara och tolka (Holme & Solvang, 1997, s 51). Eftersom vi valt att ha vår utgångspunkt ur 
relevanta teorier har vi därför valt ett deduktivt angreppssätt för vår studie. Majoriteten av 
samhällsvetenskaplig forskning utgår ifrån en deduktiv ansats, även om en stor del även 
innehåller induktiva inslag och deduktion kallas därför ofta för bevisandets väg (Holme & 
Solvang, 1997, s 51). Genom att låta teoretiskt material undergå en empirisk prövning var vår 
förhoppning att utveckla ny kunskap och bygga en större förståelse för forskningsproblemet. Vi 
anser att en deduktiv ansats var den mest lämpliga att utgå ifrån för att besvara vår frågeställning 
och problematisering gällande de effekter politiska reformer har på nyföretagande. Detta av 
anledningen att det fanns tillgång till teoretiskt material inom området entreprenörskap, men inte 
specifikt för det fenomen vi undersökte. Med hjälp av en arkivstudie testade vi den befintliga 
teorin, genom att göra en regressionsanalys med de aspekter som påverkar nyföretagande för att 
se vilka som har en effekt och inte.  
 
Vi har under hela uppsatsen konsekvent använt oss av ett positivistiskt synsätt på kunskap. 
Positivismen eller logisk positivism är nära besläktad med naturkunskapen och präglas av 
sökandet efter absolut och säker kunskap (Thurén, 2007, s. 16). Grundidén är att om forskarna 
bortser från allt de trott sig veta, återstår bara en kärna av ”hårda fakta” eller säker kunskap. 
Vidare finns det inom positivismen två huvudsakliga källor till kunskap, logik och iakttagelser. 
Detta betyder att vi inte ägnat oss åt spekulationer eller låtit våra känslor styra oss och resultatet. 
Vår studie har präglats av en genomgående kritisk grundinställning, exempelvis gentemot 
påståenden, data och vinklad information. Vi har kritiskt granskat iakttagelser och påståenden, för 
att på så sätt kunna grunda våra resultat på fakta som är säkerställda så långt som möjligt. Dessa 
fakta har vi sedan analyserat grundligt för att kunna dra logiska och tillförlitliga slutsatser 
(Thurén, 2007, s. 16-18). Anledningen till att vi valde att utgå ifrån ett positivistiskt synsätt var 
att vi vill hitta logisk fakta och resultat av de politiska beslut som fattats för att underlätta 
företagande. Vidare hade vi för avsikt att använda en kvantitativ metod för vilken positivismen är 
en bra infallsvinkel, då det positivistiska synsättet uppmuntrar till att kvantifiera fakta i så stor 
utsträckning som möjligt, för att kunna genarealisera resultaten med en så hög grad av 
trovärdighet som möjligt (Thurén, 2007, s. 17). 
 
Alternativet till positivismen hade varit att utgå ifrån ett hermeneutiskt synsätt, vilket är mer 
humanistisk inriktat. Hermeneutiken är tolkande och strävar efter att förstå fenomen och 
situationer. Hermeneutiken används visserligen inom samhällsvetenskaplig forskning, men är 
betydligt vanligare inom ämnen som konstvetenskap, litteraturvetenskap och historia, det vill 
säga inom humanistiska ämnen (Thurén, 2007, s. 94-95). Anledningen till att vi inte valde att 
utgå ifrån ett hermeneutiskt synsätt var att den är bättre lämpad för kvalitativ forskning och att de 
resultat man kommer fram till ofta är betydligt osäkrare än resultat spunna ur positivistisk 
forskning. Detta beror på att de tolkningar man gör inom hermeneutiken färgas av kontexten och 
tolkarens värderingar och förförståelse. Det kan sammanfattas som att ett hermeneutiskt synsätt 
kan hjälpa till att forma hypoteser men att dessa sedan måste testas positivistiskt (Thurén, 2007, 
s. 98). Eftersom vi avsåg att undersöka om de näringspolitiska reformerna för privata aktiebolag 
har fått önskad effekt, passade positivismen oss bättre än hermeneutiken. 
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2.6 Litteraturstudie 
 
 
2.6.1 Insamling av teori 
 
För att undersöka hur lagändringarna gällande privata aktiebolag har påverkat antalet nystartade 
företag och antalet konkurser branscher emellan var det viktigt att utföra en grundlig insamling 
av teori. Våra utvalda teorier hjälpte oss att utforma den empiriska undersökningen och fungerade 
som ett verktyg när vi tolkade och reflekterade över vår insamlade data. I denna undersökning 
består huvuddelen av den teoretiska referensramen av teorier inom ämnet entreprenörskap, som 
är relaterade till näringspolitiska reformer, nyföretagande, privata aktiebolag, lagar och regler 
som härrör privata aktiebolag, konkurser samt åtgärder som kan genomföras för att öka antalet 
nystartade företag. Således kommer det teoretiska kapitlet att behandla akademiska teorier och 
diskussioner inom ämnet. 
 
Förutom vetenskapliga artiklar och böcker, som varit tillgängliga via Umeå universitetsbibliotek, 
har vi även använt en del vetenskapliga publikationer som vi har blivit bekanta med vid tidigare 
kurser under utbildningen. Dessutom, när vi hittat en användbar vetenskaplig publikation, har vi 
använt volymnumret för att hitta andra intressanta artiklar i samma volym. Vi anser att det var 
viktigt att finna tidigare teori och studier genomförda i länder som har liknande företagsstrukturer 
som den som existerar i Sverige, eftersom det sannolikt skulle öka möjligheten att använda 
teorierna för att sedermera bygga vår empiriska modell. Således har en betydande del av de 
teoretiska uppgifter som använts i denna forskning samlats in genom att noggrant ha granskat 
vetenskapliga artiklar och böcker som är direkt kopplade till länder inom EU och Nordamerika.  
 
 
2.6.2 Urvalskriterier 
 
Teorin som används i denna uppsats är i huvudsak insamlad genom att använda de tillgängliga 
artikeldatabaserna som finns att tillgå via Umeå universitetsbibliotek, framförallt Business Source 
Premier, Retriever Business och Academic Search Elite. Eftersom vi båda studerat vid 
Mittuniversitetet tidigare, har vi även använt oss av deras tillgängliga databaser för vetenskapliga 
artiklar. Vidare har även Google Scholar använts i syftet att finna relevanta vetenskapliga artiklar. 
Alla artiklar som använts i uppsatsen är peer-reviewed, vilket betyder att de är vetenskapligt 
granskade av andra forskare och därmed mer tillförlitliga. Sökord som vi använt oss av har bland 
annat varit ”political reforms”, ”start-up capital”, ”limited liability companies”, ”legal capital”, 
”minimum capital requirement”, ” audit exemption”, ”entrepreneurship” och ”bankruptcy”. Vi 
har även använt oss av böcker för att finna relevant teori. Dessa har lånats via Umeå 
universitetsbibliotek. Utöver att använda oss av vetenskapliga artiklar och böcker har vi nyttjat 
regeringens och bolagsverkets hemsidor för att finna information om de lagförslag som trätt i 
kraft gällande lättnader för nyföretagande. Vi har genom hela litteraturstudien strävat efter att 
samla in så aktuella artiklar som möjligt. De allra flesta källorna vi använt oss av är publicerade 
under de senaste tio åren och en majoritet av dessa under de fem senaste åren. Vissa källor kan 
vara äldre än tio år men har ändå varit relevanta för vår studie. Vi har dock, i så stor utsträckning 
som möjligt, använt dessa med försiktighet med anledning av åldern. Några av våra källor 
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gällande vetenskaplig metod är äldre än tio år, men vi anser inte att det har haft någon negativ 
inverkan på vår studie eller det resultat vi uppnått. 
 
 
2.6.3 Val av teorier 
 
Vi valde att fokusera på en rad olika teorier, som vi ansåg vara relevanta och kunde bidra till att 
bilda en god grund för vidare empirisk forskning och efterföljande diskussion. Huvuddelen av 
vårt teoriavsnitt bygger på teorier inom ämnesområdet entreprenörskap. Inom entreprenörskap 
har vi lagt fokus på aspekter som påverkar nyföretagande, vilket enligt exempelvis Aronson 
(1991) kan ske i tre nivåer; struktur-/konjunkturnivå, institutionell nivå och individuell nivå. Som 
vi nämnde i avgränsningarna, så valde vi att rikta in oss på struktur-/konjunkturnivån och den 
institutionella nivån. Anledningen till detta är, bland annat, att näringspolitik passar in under den 
institutionella nivån och att denna i många avseenden är sammankopplad med struktur-
/konjunkturnivån. Aspekter som ingår i den individuella nivån är svåra att mäta i en kvantitativ 
studie och är lämpligare att undersöka med hjälp av en kvalitativ metod. Vidare gör vi antagandet 
att dessa varit konstanta, eller åtminstone inte förändrats nämnvärt under undersökningsperioden. 
Genom att använda denna modell kunde vi passa in teorier och aspekter presenterade av andra 
forskare och sedan väga av de olika motiven och aspekternas påverkan på nyföretagande. 
Exempel på teorier vi använt i större utsträckning är Van Stel et al. (2006) teori om att storleken 
på lagstadgat kapital korrelerade negativt med nyföretagande samt Armour (2006) teori om att 
begreppet aktiekapital är ett utdaterat koncept. Även Ewang (2007) och Braun et al. (2013) 
presenterade teorier rörande att regler kring minimikrav på aktiekapital inte längre bör finnas för 
att på så sätt stimulera företagande och entreprenörskap, varför vi i stor utsträckning använt oss 
av dessa teorier genom hela arbetet med uppsatsen. 
 
 
2.7 Källkritik 
 
Vi har betonat vikten av objektivitet tidigare i detta kapitel. För att göra studien så objektiv och 
tillförlitlig som möjligt har det varit viktigt att vi kritiskt granskat den information vi kommit 
över under arbetets gång (Holme & Solvang, 1997, s. 138). Våra teoretiska källor är så kallade 
sekundärkällor, vilket innebär att det är information som använts under tidigare forskning utifrån 
olika aspekter inom ämnesområdet (Holme & Solvang, 1997, s. 132-133). Det är särskilt viktigt 
att ställa sig kritisk till alla typer av sekundärinformation, eftersom vi som forskare inte samlat in 
den på egen hand (Holme & Solvang, 1997, s. 133). Vi har granskat våra källor i två stadier, det 
första under insamlingen av det teoretiska materialet och det andra under bearbetningen och 
användningen utav det, vilket har medfört att vi anser att det teoretiska materialet, som vi 
omsorgsfullt samlat in och använt i studien, är tillräckligt tillförlitlig och når upp till en adekvat 
vetenskaplig nivå (Johansson-Lindfors, 1993, s. 87). 
När vi analyserade våra källor gjordes detta utifrån Holme och Solvangs (1997, s. 130) fyra faser 
för källgranskning, som är; (1) observation, (2) ursprung, (3) tolkning och (4) användbarhet. 
Källobservation handlar om att samla in material och bedöma relevansen av den, vilket vi gjorde 
genom att söka efter förhandsgranskade vetenskapliga artiklar med hjälp av våra nyckelord, för 
att sedan läsa och sålla ut den information vi ansåg vara relevant för vår studie. Bestämning av 
ursprung betyder att vi var tvungna att avgöra vem eller vad som var upphovet till respektive 
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källa. Genom att analysera vem eller vilka som var upphovsmän och när, hur och vart källan kom 
till samt vilket eller vilka syften den skapades för kunde vi bestämma respektive källas 
tillförlitlighet och hur de kunde användas i vår studie (Holme & Solvang, 1997, s. 131). Detta 
gjordes genom att analysera innehållet och språket i källan, likväl som en kontroll av förhållandet 
till andra källor och tidpunkt för publikation. Dessutom har vi i stor utsträckning använt oss av 
förhandsgranskade vetenskapliga publikationer som källmaterial i arbetet. Tolkningsfasen syftade 
till att ge oss en kollektiv bild av källornas helhet (Holme & Solvang, 1997, s. 134). Denna bild 
målade vi upp genom att på ett logiskt och analytiskt sätt försöka förstå relationen mellan 
enskildheter och detaljer i källor på saklig, begreppslig och språklig nivå. Benämningen av 
användbarhet gick ut på att värdera användbarheten i källorna utifrån vårt syfte och 
problemformulering (Holme & Solvang, 1997, s. 135). Denna fas handlade väldigt mycket om att 
bestämma reliabiliteten i varje källa. Genom att samla in flera, av varandra, oberoende källor som 
behandlade samma fenomen och uppvisade samma resultat, anser vi att vi kunde styrka våra 
påståenden med ett högt mått av tillförlitlighet. 
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3. Bakgrundsfakta 
 
I detta kapitel presenterar vi att det finns olika bolagsformer att välja bland vid uppstarten av ett 
nytt företag, bolagsformen aktiebolag förklaras mer djupgående eftersom uppsatsen fokuserar på 
denna företagsform. Därefter presenteras aktiekapitalets syfte, information om revision och 
konkurser.  
 
 
3.1 Företagsformer  
 
Vid uppstarten av ett nytt företag har näringsidkaren flera företagsformer att välja bland, 
exempelvis enkelt bolag, handelsbolag eller aktiebolag (Hemström & Giertz, 2013). Varje 
företagsform har sina styrkor respektive svagheter och valet av företagsform beror på 
verksamhetens syfte och näringsidkarens preferenser (Hemström & Giertz, 2013, s.36-37). 
Aktiebolag skiljer sig från de övriga företagsformerna genom att näringsidkaren inte är personligt 
ansvarig för företagets handlande samt att aktiebolag har vissa skattemässiga fördelar 
(Sandström, 2013, s.17). Nedan kommer en presentation av bolagsformen aktiebolag eftersom 
uppsatsen fokuserar på just denna företagsform. 
 
 
3.1.1 Aktiebolag 
 
Aktiebolag är en juridisk person och kan ägas av en eller flera stiftare (SFS 2005:551). Detta 
innebär att stiftarna inte har något personligt ansvar för bolagets handlingar utan endast riskerar 
förlora sitt satsade kapital. Det finns dock undantagsfall där stiftaren kan ses som personligt 
ansvarig. Exempel på detta kan vara att bolagets stiftare och ägare blir personligt ansvariga för 
skatter och avgifter till staten om de med uppsåt eller med grov oaktsamhet inte har betalt in 
skulderna i rätt tid. (Hemström & Giertz, 2013, s.68; SFS 2005:551).  Aktiebolag regleras genom 
aktiebolagslagen, samt med kompletteringar från bland annat bokföringslagen och 
årsredovisningslagen (SFS 2005:551; SFS 1999:1078; SFS 1995:1554; Sandström, 2010, s.16). 
Det finns sedan 1995 två olika typer av aktiebolag; privat och publikt (Sandström 2010, s.56). 
Privata aktiebolag kännetecknas av att aktiekapitalet ska uppgå till minst 50 000 SEK och att 
bolagets aktier inte är avsedda för utbredning till en större krets. Publika aktiebolag kännetecknas 
av att aktiekapitalet ska uppgå till minst 500 000 SEK och att bolaget kan sprida sina aktier 
genom annonsering eller genom att registrera sig på börsen (SFS 2005:511; Sandström, 2010, 
s.58). I Sverige är drygt 99 procent av alla aktiebolag privata (Sandström, 2010, s.58). 
Bolagsformen anses ha en rad fördelar jämfört med exempelvis handelsbolag och enkelt bolag. 
Stiftarna saknar, som ovan nämnt, personligt ansvar (med vissa undantagsfall) och riskerar  
därigenom endast att förlora det egna satsade kapitalet (SFS 2005:551; Prop. 2009/10:61). 
Aktiebolag har en fördel genom att de kan anskaffa nytt kapital genom kreditmarknaden. Vidare 
är graden av överlevnad högre i jämförelse med andra former av företag samt att det anses vara 
en flexibel företagsform som passar företag som expanderar (Armour, 2006: Gavrila, 2011: Prop. 
2009/10:61). Aktiebolag har även vissa nackdelar. Exempelvis kravet på aktiekapital, vilket för 
vissa stiftare kan vara svårt att anskaffa till en början (Prop. 2009/10:61: Armour, 2006). 
Aktiebolag är också styrt av många strikta lagar och direktiv som aktiebolagslagen, 
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bokföringslagen och årsredovisningslagen SFS 2005:551; SFS 1999:1078; SFS 1995:1554; 
Sandström, 2010, s.28-33).  
 
 
3.2 Aktiekapitalet och dess syfte 
 
Redan 1848, när den första aktiebolagslagen stiftades, fanns ett minimikrav på aktiekapital. Det 
saknades dock krav på aktiekapitalets minimistorlek. Minimikravet på aktiekapitalets storlek har 
sedan dess varierat. 1973 höjdes kravet på aktiekapital från 5 000 SEK till 50 000 SEK (Prop. 
2009/10:61). Detta minimikrav fanns fram till och med 1995 då uppdelningen av privata och 
publika aktiebolag skedde. Privata aktiebolag fick då ett minimikrav på 100 000 SEK medan 
publika aktiebolag fick ett minimikrav på 500 000 SEK (SOU 2008:49). I april 2010 genomförde 
den svenska regeringen en lagändring som innebar att privata aktiebolags minimikrav på 
aktiekapital sänktes till 50 000 SEK. De publika aktiebolagen påverkades inte av lagändringarna 
utan behöll sitt minimikrav på 500 000 SEK (Prop. 2009/10:61). 
 
Aktiekapitalet kan bestå av eget kapital och främmande kapital (Hemström & Giertz, 2013, 
s.132). Det kapital som stiftarna tillskjuter själva är eget kapital medan främmande kapital kan 
bestå av lån från exempelvis banker eller andra kreditgivare. Eget kapital delas sedan upp i två 
olika kategorier; bundet kapital och fritt kapital. Det som skiljer dessa två är att det bundna 
kapitalet inte får delas ut till företagets ägare, med vissa undantag, medan det fria kapitalet får 
delas ut genom exempelvis vinstutdelning. Bundet kapital består i huvudsak av aktiekapitalet, 
reservfonden, uppskrivningsfonden och kapitalandelsfonden. (Hemström & Giertz, 2013, s.132). 
Bolagets bokförda värde av tillgångar ska minst uppgå till det bokförda värdet av skulderna och 
avsättningarna, samt aktiekapitalet och övrigt bundet kapital. Detta kallas för att bolagets bundna 
kapital är täckt (Prop. 2009/10:61).  
 
Aktiekapitalets primära syfte är att skydda bolagets olika borgenärer, detta eftersom bolagets 
stiftare saknar personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser (Hemström & Giertz, 2013, 
s.131). Aktiekapitalet kan sägas vara ett krav på att bolagets skulder inte överstiger dess 
tillgångar och att det på detta vis finns en marginal till bolagets borgenärer (Andersson, 2005, 
s.19). Aktiekapitalet kan ses som en seriositetsspärr som leder till att fler seriösa bolag bildas. 
Eftersom det krävs ett visst kapital för att starta ett aktiebolag tenderar stiftaren till att ha bättre 
planer och en mer genomtänkt affärsidé (Prop. 2009/10:61). Det anses också att 
aktiekapitalkravet i viss mån kan minska den ekonomiska brottsligheten. Skulle det inte finnas 
något minimikrav på aktiekapital skulle stiftaren av bolaget kunna bedriva sin verksamhet och 
genomföra affärer utan att riskera att förlora något, med ett minimikrav på aktiekapital finns det 
ändå ett satsat kapital som stiftaren kan förlora (Andersson, 2005, s.19). 
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3.3 Revision 
 
Enligt Eilifsen et al. (2014, s. 12) definieras revision som: 
 
”En systematisk process av att objektivt erhålla och utvärdera belägg för påståenden om 
ekonomiska åtgärder och händelser att utröna graden av överensstämmelse mellan dessa 
påståenden och etablerade kriterier samt kommunicera resultaten till berörda användare” 
 
Med revision menas att ett bolags räkenskaper granskas och kontrolleras av en oberoende part, 
vilket var obligatoriskt för alla företag i Sverige fram till november 2010 (Sandström, 2010, s. 
268). Syftet med revision är att kritiskt granska redovisning och hur ledningens förvaltning av 
organisationen och dess resurser (Sandström, 2010, s. 269). Vid en revision av ett aktiebolag 
utgår revisorns från god redovisningssed och internationella bestämmelser för att utfärda en 
revisionsberättelse. I denna redogör revisorn för sitt arbete under revisionen samt redogör för 
vilka eventuella fel som finns i det reviderade företagets räkenskaper. Revisionsberättelsen, som 
är slutprodukten av en revision, har stor betydelse för många av företagets intressenter och ligger 
till grund för många investeringsbeslut (FAR, 2014). Det finns flera anledningar till att företag 
revideras. En revision genererar tillförlitlighet och trygghet, både internt inom företaget och 
externt mot leverantörer, kunder, samarbetspartners och övriga intressenter. Vidare syftar 
revisionen till att öka tillförlitligheten för bolagets finansiella rapporter. Genom revisionen 
minskas risken för att väsentliga fel i redovisningen uppstår, samtidigt som möjligheter förbättras 
till att nå bra affärsvillkor (FAR, 2014). En annan anledning till att revision behövs, speciellt för 
större organisationer och företag med ett väldigt spritt ägande, är att det lätt kan uppstå en 
informationsasymmetri mellan ägare och ledning (Eilifsen et al., 2014, s. 24). Ledningen utses av 
styrelsen för att arbeta för aktieägarnas bästa, genom att maximera vinster och aktiepriset. Ofta 
har ledningen incitament att uppnå kortsiktiga mål, vilket kan medföra att ledningen agerar i ett 
egenintresse och arbetar för att vara så lönsamma som möjligt på kort sikt eller manipulerar 
redovisningen i syfte att uppnå individuella bonusar och dylikt, ofta på bekostnad av långsiktig 
framgång (Eilifsen et al., 2014, s. 6). Genom att en oberoende revisor kommer in och granskar 
ledningens arbete och företagets redovisning kan man försäkra att ledningen i första hand handlar 
i aktieägarnas intresse. (Lowe et al., 1999, s. 9). 
 
 
3.4 Konkurser  
 
Med en konkurs menas att ett företags samtliga tillgångar tas om hand, för att användas som 
återbetalning av skulder. Bolag som inte har möjlighet att betala sina skulder och som inte heller 
kommer att kunna göra det inom en överskådlig tid, kan försättas i konkurs. Detta innebär att 
företaget som försatts i konkurs (gäldenären) är på obestånd eller insolvent. Gäldenären betraktas 
som insolvent, om denne inte kan motbevisa detta (SFS 1987:672). Det finns i huvudsak två 
förfaranden att bli satt i konkurs, (1) företagaren ansöker själv om att bli försatt i konkurs och (2) 
en annan person lämnar in en ansökan för att försätta gäldenären i konkurs (SFS 1987:672). Efter 
att en konkurs har slutförts, upphör företaget att existera och kan således inte krävas på betalning 
längre (Kronofogdemyndigheten, 2014). Beslutet, om att försätta ett bolag i konkurs, fattas av 
tingsrätten, som också förordnar en konkursförvaltare. Det är konkursförvaltaren som sedan 
sköter försäljningen av gäldenärens tillgångar. Dessa pengar används sedan till att betala av 
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företagets skulder till borgenärerna i en, av konkursförvaltaren, bestämd ordning 
(Kronofogdemyndigheten, 2014). 
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4. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen. Först presenteras olika aspekter som 
påverkar om en individ väljer att starta upp och driva ett företag. Därefter presenteras tidigare 
teorier om sänkt minimikrav på aktiekapital. Till sist presenteras teorier om vad som påverkar 
om företagens fortsatta drift och vad som påverkar om de går i konkurs eller inte.  
 
 
Nyföretagande påverkas av ett flertal olika faktorer (Román et al., 2013, s.154). Stora delar av 
den äldre forskningen inom området kallades för den schumpeterianska traditionen och syftade 
nästan enbart till individen och dennes motiv till att starta och driva ett företag (Eriksson & 
Larsson, 2001, s.11).  Denna teori bygger bland annat på att entreprenören är en riskbenägen 
individ som försöker hitta obalanser på marknaden i fråga om utbud och efterfrågan och där 
entreprenören finner en obalans försöker han/hon etablera sig på marknaden med hjälp av ny 
teknik, uppfinningar och så vidare. Sedan 1980-talet har stora delar av forskningen inom området 
entreprenörskap istället försökt förklara nyföretagande med hjälp av tre olika nivåer; struktur-
/konjunkturnivån, institutionella nivån och individuella nivån (Aronson, 1991, s.20-25). Bland 
dessa nivåer finns flertalet olika faktorer som påverkar om en individ väljer att starta upp ett nytt 
företag eller ej, dessa innefattar bland annat individuella faktorer, marknad och efterfrågan, 
konkurrensvillkor, tillgängligt eget kapital, kunskap och innovation, den offentliga sektorn och 
näringspolitiska beslut (Eriksson & Larsson, 2001, s.11; Lundström & Stevensson, 2005, s.41).  
 
Nedan kommer vi presentera de tre olika nivåerna samt koppla dessa till några olika faktorer som 
annan forskning (se exempelvis Lundström & Stevensson, 2005) anser är viktig för 
nyföretagande. Vi kommer fokusera på den institutionella nivån eftersom den innehåller 
näringspolitik som vår uppsats i huvudsak fokuserar på. Vi kommer dock presentera flertalet 
andra faktorer som kan påverka nyföretagande. Vi kommer presentera flertalet andra faktorer från 
struktur-/konjunkturnivån som vår studie också undersöker. Vår uppsats undersöker inte hur 
individuella nivån påverkat svenskt nyföretagande, vi kommer dock genomföra en kortare 
presentation av denna aspekt eftersom den kan ha viss påverkan på nyföretagandet och bör vara 
en aspekt att ha i åtanke.    
 
 
4.1 Struktur-/konjunkturnivån 
 
Denna nivå handlar om hur variation i sysselsättningen och arbetslösheten, teknologisk 
utveckling, kunskap och innovation, branschförändringar och tillgång på kapital påverkar graden 
av nyföretagande (Eriksson & Larsson, 2001, s.11; Aronson, 1991, s. 26). Ett exempel på 
branschförändringar är att vi har gått från ett industrisamhälle till ett tjänstesamhälle vilket 
innebär att det är en annan grund för nya företag, det blir allt svårare att etablera ett 
industriföretag och istället allt enklare att etablera ett tjänsteföretag (Prop. 2009/10:61). Enligt 
teorin för struktur-/konjunkturnivån finns det i huvudsak två anledningar till att en individ väljer 
att starta upp ett nytt företag; pull- och push-effekten (Falkenhall, et al., 2003, s.22). Pull-effekten 
syftar till att det vid högkonjunktur sker en ökad ekonomisk tillväxt och därigenom en ökad 
efterfrågan på varor och tjänster vilket i sin tur leder till nya företag, om inte de redan befintliga 
företagen har möjlighet att täcka den ökade efterfrågan (Karlsson & Nyström, 2007, s.24). Enligt 
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den så kallade accelerator-principen leder en ökad efterfrågan till en ökning inom 
investeringsverksamheten och en viss del av denna investeringsverksamhet sker genom 
nyföretagande (Coric, 2011, s.178). Studierna inom detta område är dock inte helt entydiga, 
Guesnier (1994), Reynolds et al. (1994) och Armington & Acs (2002) menar att 
befolkningstillväxt har en positiv inverkan på nyföretagande. Garofoli (1994), Audretsch & 
Fritsch (1994) och Sutaria & Hicks (2004) fann dock inget sådant samband. Sutaria & Hicks 
(2004) fann inte heller något samband mellan tillväxt per capita-inkomsten och nyföretagande, 
vilket kan tolkas som att en ökad regional efterfrågan inte har någon effekt på nyföretagande. 
Reynolds et al. (1994) fann dock ett samband mellan tillväxt i BNP och nytt företagande i tre av 
de sex undersökta länderna som inkluderades i undersökningen. Push-effekten syftar till att 
människor i lågkonjunktur drivs till att starta ett eget företag som en följd av eventuell 
arbetslöshet som individen vill bryta (Falkenhall, et al., 2003, s.22). Van Stel et al. (2006, s.182) 
kommer i sin studie fram till att tillväxten i BNP har en påverkan, men att denna påverkan beror 
på om individen valt att starta företaget frivilligt och för att möjlighet ges, eller om individen sett 
nyföretagandet som en nödvändighet eller tvång på grund av exempelvis arbetslöshet. Tillväxt i 
BNP har enligt dem en signifikant påverkan på ”frivilliga” företagare medan det inte påverkar 
andelen som ser det som ett tvång eller måste. Detta menar de beror på att en tillväxt i BNP ökar 
efterfrågan på produkter och tjänster vilket ger mer tillfälligheter att starta ett nytt företag medan 
de som ser det som nödvändighet inte kan beakta sådana aspekter. 
 
För att nyföretagande ska kunna etableras och bli framgångsrika är det viktigt med en god 
kunskap (De Clercq & Arenius, 2006, s.339). Sverige har en svag utveckling av nya företag, detta 
trots att Sverige lagt ner stora resurser och investeringar på forskning och utbildning (den så 
kallade sverigeparadoxen). Detta tyder på att det finns en stor brist i hur svenska entreprenörer 
omvandlar den teknologiska och vetenskapliga kunskapen till tillväxt och kommersialisering (se 
exempelvis Braunerhjelm, 2007). När det gäller helt nya företag, som inte uppkommer från ett 
redan verksamt företag, så saknar de tidigare egen bedriven forskning och utveckling. Det är 
viktigt att de nya företagen kan använda sig av andras forskning och utveckling och överför den 
till sin egen verksamhet, så kallad ”överspillning” av kunskap och information (Karlsson & 
Nyström, 2007, s.29).  
 
Begreppet kapital innefattar både tillgången till socialt kapital och finansiellt kapital, och båda 
dessa former av kapital är viktiga vid uppstarten av ett nytt företag. Om vi börjar med begreppet 
finansiellt kapital så är det viktigt att riskvilligt kapital finns tillgängligt, både för nystartade 
företag och företag som befinner sig i en situation av tillväxt (Karlsson & Nyström, 2007, s.25-
26). Hur lättillgängligt det är att anskaffa finansiellt kapital beror framförallt på villkoren att 
importera nytt kapital, omfattningen av det egna sparandet och hur kapitalmarknaden ser ut i 
form av funktionssätt och struktur (Karlsson & Nyström, 2007, s.26). Det finns flertalet studier 
som hävdar att teknologiska innovationer (som kan leda till nyföretagande) stimuleras av ett 
banksystem som är väl fungerande. Redan 1912 hävdade Schumpeter att banker som kan 
finansiera och identifiera en entreprenör har goda premisser att med framgång genomföra sin 
innovation på marknaden. Finansieringens betydelse för nyföretagande har också studerats av 
bland annat Storey (1994a) och Beck & Levine (2000) som menade att en finansiell utveckling i 
kombination av ett högt juridiskt skydd stimulerar etableringen av nya företag. Det finns även 
flertalet studier som visar att en god tillgång av finansiering av finansiella mellanhänder har en 
stark inverkan på etableringen av nya företag (Tucker, 2006; Colombo & Grilli, 2006). Backman 
(2007) visade med sin studie att etableringen av nya företag i svenska kommuner har ett positivt 
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samband med ökningen av den lokala tillgängligheten av arbeten inom den finansiella sektorn, 
vilket kan tyda på att en större variation och konkurrens inom den finansiella sektorn underlättar 
nya företags finansiering. Ett problem som många nyföretagare, särskilt mindre företag, kan 
uppleva är att de blir nekade krediter (Collis et al., 2004, s.87). Detta beror på att kreditgivarna 
har knapphändig information om företagets kapacitet, att det är svårt att bedöma vilka risker som 
finns med företaget och att det nyetablerade företaget ofta kan ha svårigheter att ställa säkerheter 
för lånet (Karlsson & Nyström, 2007, s.28). Det finns flertalet studier som visar på att det sociala 
kapitalet är en viktig faktor när det gäller etablering av nya företag (Aldrich & Zimmer, 1986; 
Westlund, 2006; Roman et al., 2013). Det är inte bara de ekonomiska aspekterna som styr ifall en 
individ väljer att starta upp ett nytt företag, utan sociala aspekter som entreprenörens sociala 
nätverk är mycket viktigt. Vid etablering av ett nytt företag handlar det mycket om att nyttja 
tidigare relationer och att etablera nya relationer (Dubini & Aldrich, 1991, s.305; Román et al., 
2013, s.170). 
 
 
4.2 Institutionella nivån 
 
Både för den allmänna ekonomiska utvecklingen och för nyföretagande spelar institutionerna en 
viktig roll genom att de reglerar de ekonomiska spelreglerna som företagen sedan måste följa 
(Eriksson & Larsson, 2001, s.11; Aronson, 1991, s.31). Institutioner kan både fatta beslut och 
styra spelregler som är formella och informella, de förstnämnda är exempelvis regleringar, 
grundlagar och kollektivavtal medan de sistnämnda exempelvis kan vara traditioner och 
sedvänjor (Karlsson & Nyström, 2007, s.31). Institutionerna är framförallt centrala när det gäller 
1) dispositions- och äganderätterna samt 2) vilka transaktionskostnader som ska finnas för 
företagen. Vad det gäller äganderätterna bestämmer institutionerna i hur stor utsträckning som ett 
företag kan behålla av sina bruttoöverskott genom exempelvis olika skatteregler. 
Transaktionskostnaderna består bland annat av kostnader för att 1) hitta kunder, arbetskraft och 
leverantörer, 2) sluta avtal, 3) kontrollera att avtal följs och 4) göra gällande att avtal är giltigt i 
exempelvis en domstol. Om dessa regler är tydliga reduceras riskerna för företag vilket kan leda 
till ett ökat nyföretagande. Informella lagar och spelregler kan exempelvis inkludera 
gemensamma värderingar som används inom en viss bransch eller ett land (Karlsson & Nyström, 
2007, s.31).  
 
Nedan kommer vi presentera två typer av de institutionella förutsättningarna som har betydelse 
för nyföretagande; offentliga sektorns storlek och skatter samt olika former av regleringar och 
uppstartskostnader.  
 
 
4.2.1 Storleken på den offentliga sektorn och skatter 
 
Det finns starka samband mellan storleken på den offentliga sektorn, dess skattetryck och andelen 
nyföretagande (Nyström, 2007b, s. 10). Enligt Karlsson & Nyström (2007, s.32) finns det tre 
huvudsakliga anledningar till detta samband; 1) en stor offentlig sektor minskar marknadens 
tillgängliga omfattning vilket gör det svårare för nyföretagande, vilket kan ses extra tydligt i 
servicesektorn med skola, omsorg och vård där potentialen för nyföretagande har ett starkt 
samband med vilken utsträckning som den offentliga sektorn bedriver denna verksamhet. 2) Ifall 
det sociala skyddet är allt för stort finns det en risk för minskat nyföretagande eftersom det helt 
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enkelt inte blir lika nödvändigt att starta och driva ett företag. 3) Ett omfattande socialt 
skyddssystem kan också leda till att det blir ett minskat incitament att bygga upp en förmögenhet, 
vilket kan ha ett negativt samband till nyföretagande eftersom en förmögenhet kan vara 
nödvändig som kapital vid uppstarten av ett nytt företag. Det finns studier som stöder att en allt 
för stor offentlig sektor har en negativ inverkan på nyföretagande (Bjornskov & Foss, 2008; 
Nyström 2007a).  
 
Skatterna är ytterligare en aspekt som kan ha betydelse för andelen nyföretagande (Djankov, 
2010, s.31). Enligt Karlsson & Nyström (2007, s.32) finns det två olika effekter av beskattningen. 
Den ena är att skatterna minskar företagens vinster, å andra sidan att egenföretagande används för 
att undvika skatter. Vid egenföretagande ges möjligheten till att dölja vissa inkomster, förändra 
arbetsinkomster till kapitalinkomst samt att låta vissa personliga inköp belasta företaget. Det 
finns flera studier som visar att bolagsskatt och arbetsgivaravgifter har ett negativt samband med 
nyföretagande, företagens tillväxt och dess överlevnad (Rees & Shah, 1994; Poutziouris et al., 
2000). Storey (1994b, s.315) menar också att skatter har negativ inverkan på nyföretagande, detta 
eftersom framförallt mindre företags utveckling och tillväxt sker genom att de reinvesterar sina 
vinster och att skattesystemet reducerar denna möjlighet. I en svensk kontext kom Backman 
(2007) fram till att nyföretagande minskar med höga skatter, medan Nyström (2007b, s.1) inte 
kunde finna något samband. Ur ett internationellt perspektiv finns det flera studier som funnit att 
det är effekterna att undvika skatter som ofta dominerar och att det därför finns ett positivt 
samband mellan nyföretagande och storleken på inkomstskatten (Bruce, 2000; Bruce 2002).  
 
 
4.2.2 Regleringar och uppstartskostnader 
 
Komplexiteten i regelverket för att starta upp och driva ett företag har samband med 
nyföretagande (Van Stel et al., 2006, s.171). Det finns i huvudsak två aspekter i regelverket som 
har särskild stark betydelse; för det första, olika regleringar som exempelvis arbetsmarknads- och 
produktmarknadsregleringar av företagens räkenskaper, för det andra regler om kostnader som 
tillkommer vid uppstarten av ett nytt företag som exempelvis minimikrav på aktiekapital för 
aktiebolag (Karlsson & Nyström, 2007, s.34). Braun et al. (2013, s.399) hävdar i sin studie att 
striktare regler kring företagande har en förmåga att minska antalet nya företag. Van Stel et al. 
(2006, s.183) kommer i sin studie fram till att administrativa kostnader i uppstarten av ett nytt 
företag som pengar, tid och procedurer inte har någon negativ inverkan. De menar att regleringar 
för inträde påverkar fördelningen mellan den informella och formella sektorn och inte den totala 
andelen nyföretagande. Bjørnskov & Foss (2007) kommer i sina studier fram till liknande resultat 
då de inte finner något empiriskt stöd för att dessa regleringar skulle påverka antalet nyföretagare. 
Däremot finner Nyström (2008) i sina studier, som omfattade 23 OECD-länder, att det finns ett 
samband mellan antalet nystartade företag och kvaliteten på regleringarna. Det har även hittats 
samband mellan tiden att starta upp företag och andelen nyföretagare, bland annat Papaioannou 
(2006) konstaterade att framförallt företag inom teknologiska branscher påverkas av tiden att 
starta upp eftersom det är en marknad i snabb förändring och att låga inträdesbarriärer är viktiga 
för att kunna konkurrera på denna snabba globala marknad.  
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4.3 Individuella nivån 
 
Varför en individ väljer att starta ett nytt företag kan enligt Eriksson & Larsson (2001, s.12) 
förklaras av i huvudsak två olika anledningar. Ena anledningen handlar om så kallade objektiva 
faktorer, som kan sägas känneteckna individen, exempel på detta är ålder, kön, tidigare 
yrkeserfarenhet och utbildningsnivå (Calidoni et al., 2007, s.15). Kön är en aspekt som har stor 
påverkan, och det finns studier som visar det är drygt dubbelt så många män jämfört med kvinnor 
som väljer att starta företag (se exempelvis Reynolds et al., 2002, s.6). Ålder är en annan aspekt 
som påverkar sannolikheten om en individ ska starta upp ett nytt företag, och åldern 25-45 år är 
den åldersgrupp som är mest representerad (Eriksson & Larsson, 2001, s.12). Utbildningsnivån 
påverkar också entreprenörskap, här finns det dock inga tydliga tecken och viss forskning tyder 
på att hög utbildningen leder till en större chans att starta ett nytt företag medan vissa andra 
studier tyder på motsatsen (Calidoni et al., 2007, s.15). Van Stel et al. (2006, s.183) finner tydliga 
skillnader mellan blivande entreprenörer som startar upp en ny verksamhet för att de har 
möjlighet och de som endast ser det som ett tvång/nödvändighet. De som startar upp 
verksamheten för att de har möjlighet och vill, påverkas av utbildningsnivån medan de som ser 
entreprenörskapet som ett tvång/nödvändighet inte är beroende av denna faktor.  Den andra 
anledningen har att göra med upplevelsebaserade motiv, exempel på detta är otrivsel på 
nuvarande arbetsplats eller ett sökande efter ett mer oberoende arbete (Eriksson & Larsson, 2001, 
s.13). Hur pass riskbenägen individen är påverkar också graden av nyföretagande. Individer med 
en högre risktolerans är mer förekommande bland egenföretagare. Svenskar värderar trygghet 
högt vilket medför ett minskat risktagande som i sin tur kan påverka uppstarten av nya företag 
eftersom nyföretagande är väl förknippat med risk (Karlsson & Nyström, 2007, s.31).   
 
 
4.4 Näringspolitik – institutionernas verktyg för att öka nyföretagandet 
 
Företag utsätts från en väldigt hård internationell konkurrens i och med de senaste årens allt mer 
omfattande globalisering (Athtreye & Cantwell, 2007, s.209-211). Det är därför viktigt att 
politiker och tjänstemän som utformar näringspolitiken inte enbart tänker ur ett lokalt, regionalt 
och nationellt perspektiv utan även ur ett globalt perspektiv (Karlsson & Nyström, 2007, s.51).  
Enligt bland annat Reynolds (1994) bör näringspolitik fokusera på framförallt följande processer: 
 

• Uppmuntra till entreprenörskap – kan ske genom förenklingar och förändringar inom 
regelverk och institutioner vilket underlättar för nyföretagande.  
 

• Förenkla uppstarten av ett företag – kan ske genom 1) indirekta åtgärder som 
modifieringar eller förbättringar av regelsystem, infrastruktur och institutioner eller 
genom 2) direkta åtgärder som underlättar uppstarten direkt riktade mot möjliga nya 
företag. 

 
• Underlättande för att företagen ska överleva och växa. 

 
• Göra det enklare för avveckling av företag. 
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Det finns politiska instrument som är anpassade för ett ökat nyföretagande (Roman et al., 2012, 
s.151-152). Det handlar till att börja med att få en individ att besluta sig för att lämna sin 
arbetslöshet eller nuvarande jobb för att starta upp en egen verksamhet. För det andra handlar det 
om att ordna så att det existerar goda förutsättningar för ett nytt företag att utvecklas väl och att 
företaget har goda förutsättningar att utnyttja sina resurser fullt ut (Karlsson & Nyström, 2007, 
s.53). Förutom just politiska åtgärder för ett främjande av nyföretagande finns det en rad andra 
fundamentala politiska aspekter som styr graden av antal nystartade företag. Det är viktigt med en 
på lång sikt stabil ekonomisk politisk utveckling, som exempelvis hålla statsbudgeten under 
kontroll, hålla koll på inflationen, undvika ökade okontrollerade statsskulder. Det är också viktigt 
att utforma ett stabilt ekonomiskpolitiskt regelverk som håller på lång sikt (Karlsson & Nyström, 
2007, s.54). Nedan presenteras ett flertal verktyg som institutionerna kan använda sig av för att 
stimulera nyföretagandet. 
 
 
4.4.1 Ny kunskap och kvalificerad arbetskraft via immigration 
 
Kunskap är en viktig faktor för att stimulera nyföretagande och tillväxt (De Clercq & Arenius, 
2006, s.339). Kunskapen kan komma från flertalet olika källor och det är viktigt att företagen kan 
tillgodogöra sig denna information oavsett vilken källa den härstammar ifrån. Det är viktigt att 
politiker försöker underlätta denna process för företagarna och även ser till så att det finns gott 
om tillgänglig kunskap. All kunskap kan inte uppstå inom landet så det är viktigt att 
näringspolitiken stimulerar arbetskraftsimmigration, vilket kan vara en stor källa till både ny 
kunskap och kvalificerad arbetskraft (Saxenian, 2002, s.28). Kanada, Nya Zeeland och Australien 
är exempel på länder som lyckats med detta. Det är viktigt att Sverige strävar efter kvalificerad 
och kompetent arbetskraftinvandring för att utveckla graden av nyföretagande (Karlsson & 
Nyström, 2007, s.55).  
 
 
4.4.2 Skydd av företagens intellektuella kapital 
 
Det är viktigt att det finns ett bra juridiskt skydd för nyföretagares intellektuella kapital 
(Beckerman-Rodau, 2002, s.371). Detta juridiska skydd regleras av immaterialrätten och 
innefattar bland annat skydd som upphovsrätt, patent, mönsterskydd och varumärkesskydd (SFS 
1967:837). Det är viktigt att skydd av intellektuellt kapital anpassas på ett sätt som främjar 
nyföretagande och dess utveckling (Karlsson & Nyström, 2007, s.58). Om det exempelvis är allt 
för enkelt att få detta juridiska skydd och att det avser allt för långa perioder, finns det en risk till 
monopol och det blir svårt för nya företag att göra entré på marknaden. Om skyddet däremot är 
allt för svagt finns det en stor risk att andra kopierar idén och uppfinnaren kan inte nå sin fulla 
potential med uppfinning. Som det ser ut idag är patentskyddet ett stort problem för nya företag 
och det är dyrt att skaffa patent på en uppfinning vilket kan avskräcka många som funderar på att 
starta ett nytt företag (Karlsson & Nyström, 2007, s.58-59).  
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4.4.3 Förenkla uppstarten och fortsatta utvecklingen för företag 
 
Det är viktigt att politikerna inte fattar beslut som underlättar uppstarten men som senare hämmar 
deras tillväxt. Det är därför betydande att analysera exempelvis olika kostnader för företag och se 
vilka för- och nackdelar som kan uppkomma i de olika skedena som ett företag genomgår 
(Karlsson & Nyström, 2007, s.59). Två vanliga exempel som har gjorts i Sverige och i stora delar 
av övriga Europa för att både underlätta uppstarten och utvecklingen av företag har varit att sänka 
minimikravet på aktiekapital och slopa kravet på revision för mindre företag (Prop. 2009/10:61; 
Prop. 2009/10:204). Runt denna forskning finns det många olika teorier. Det finns framförallt 
många teorier gällande sänkt minimikrav på aktiekapital och de kommer därför att presenteras 
separat senare i detta kapitel medan slopat krav på revision presenteras senare i detta kapitel 
under ”Bedriva fortsatt näringsverksamhet och expandera”.  
 
 
4.4.4 Tillgängligheten av riskkapital 
 
Vid uppstarten av ett nytt företag krävs ofta en viss mängd kapital och i de flesta fall krävs att en 
viss del av detta kapital är externt (Davila et al., 2003, s.689). Davila et al. menar vidare att det 
externa kapitalet ofta är viktigt för företagets framtida utveckling och tillväxt och det är sällsynt 
att ett nytt företags utveckling och tillväxt kan ske genom endast de egna vinsterna. Det 
finansiella systemet som idag finns via den svenska offentliga sektorn är inte tillräckligt för att 
främja nyföretagande och dess utveckling (Karlsson & Nyström, 2007, s.62). Sverige ligger på 
denna front långt efter exempelvis USA (se Blanchflower, 2003) där det finns betydligt fler 
riskkapitalister som är villiga att ge krediter till nya företag. När en individ sparar sitt kapital i 
fonder eller pension kan ofta en långsiktig inlåsning av kapitalet ske, vilket minskar 
tillgängligheten av kapital för nyföretagare.  
 
 
4.4.5 Skattepolitik 
 
Skatten kan både ses som positiv och negativ för nyföretagare (Rees & Shah, 1994; Poutziouris et 
al., 2000; Bruce, 2000; Bruce 2002). Skatterna som nya företag betalar används i viss mån till 
finansiering av offentliga utgifter som kan vara värdefulla för de nya företagen, exempel på detta 
kan vara forskning, infrastruktur och utbildning. Sverige har ett förhållandevis högt skattetryck 
och placerar sig på plats fem enligt Ekonomifaktas (2014) statistik för 2012, i och med en ökad 
globalisering är det viktigt att Sverige närmar sig övriga EU och OECD-länders skattenivåer eller 
ser till så att fördelarna av skatterna överstiger dess nackdelar. (Karlsson & Nyström, 2007, s.64).  
 
 
4.4.6 Öppnande av nya marknader 
 
Genom att öppna nya marknader och göra de tillgängliga utanför den offentliga sektorn ges en 
stor möjlighet för nya företag att etablera sig på denna marknad (Zahra & Hansen, 2000, s. 83). 
Exempel på svenska näringspolitiska beslut inom detta område var öppnandet av vård och 
omsorg, skola, bilprovningen och apoteksväsendet som har förändrat möjligheten till att starta 
upp företag inom dessa sektorer (Grant Thornton, 2013; Prop. 2008/09:145; Interp. 2011/12:188). 
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4.4.7 Branschspecifika åtgärder 
 
Det är viktigt att nya branscher utvecklas samt att befintliga branscher som stannat upp i sin 
utveckling stimuleras för att företagandet ska kunna fortsätta utvecklas (Karlsson & Nyström, 
2007, s. 16). Enligt Geroski (1995) kan olika branscher utvecklas annorlunda på grund av vissa 
strukturutvecklingar som medför att branscher som tidigare haft en stor del av marknaden nu 
tappat marknadsandelar och vice versa. Ett viktigt verktyg som institutionerna kan använda sig av 
är att implementera branschspecifika åtgärder för att stimulera någon viss bransch eller industri. 
Exempel på genomförda branschspecifika åtgärder i Sverige är RUT- och ROT-avdraget samt 
sänkt restaurangmoms (Prop. 2003/04:163; Prop. 2006/07:94; SOU 2011:24). Anledningen till 
dessa reformer var att minska svartarbete samt underlätta för nyföretagande och skapa fler 
arbetstillfällen inom branscherna ”andra serviceföretag och andra tjänster”, ”bygg och 
anläggning” samt ”hotell och restaurang”.  
 
 
4.4.8 Arbetsmarknadsregleringar 
 
Världsbankens ranking som visar att Sverige har stora problem med arbetsmarknadsregleringar 
och att detta bör ses som ett av de största hindren för nyföretagande i Sverige (Världsbanken, 
2014). Dessa arbetsmarknadsregleringar innebär höga administrativa kostnader för de svenska 
företagen (Karlsson & Nyström, 2007, s.67). Karlsson & Nyström menar vidare att det bör ske en 
ordentlig översyn av de svenska arbetsmarknadsregleringarna och att det måste genomföras olika 
näringspolitiska reformer som underlättar etableringen av nya företag och dess tillväxt.  
 
 
4.5 Sänkt minimikrav på aktiekapital 
 
Det finns mycket forskning om hur minimikravet på aktiekapital påverkar nyföretagande och 
många menar att detta är en viktig aspekt som har stark påverkan på om en individ väljer att 
starta ett nytt företag eller inte (se exempelvis Ewang, 2007; Miola, 2005; Armour, 2006; 
Armour, 2005; Noack & Beurskens, 2008).  
 
 
4.5.1 Argument emot ett minikrav på aktiekapital 
 
Det finns ett flertal argument emot ett minimikrav på aktiekapital. Vi kommer här att presentera 
de vanligaste argumenten emot ett minimikrav på aktiekapital för privata aktiebolag. Ett av 
huvudargumenten till att det existerar ett krav på aktiekapital är att det ska ge ett skydd till 
företagens olika borgenärer och aktieägare (Prop. 2009/10:61). Det finns studier inom området 
som menar att detta skydd endast är en illusion och att det inte ger något skydd till borgenärer 
eller aktieägare (se exempelvis Ewang, 2007, s.7). Miola (2005, s.434) anser att minimikravet på 
aktiekapital kan fylla ett visst skydd mot publika aktiebolags kreditgivare eftersom minikravet är 
betydligt högre för dessa företag, privata aktiebolag har däremot betydligt lägre krav och fyller 
därför inte samma funktion. Ewang (2007, s.17-18) menar att minimikravet på aktiekapital som 
mest kan erbjuda ett begränsat skydd mot en tidig konkurs. Han menar vidare att varken 
lagstiftare eller de ansvariga myndigheterna har någon möjlighet att i förväg bestämma hur stort 
minimikapitalet ska vara för att kunna täcka ett företags framtida skulder. De flesta som lämnar 
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krediter till företag använder sig dessutom inte av aktiekapitalet när de beslutar om de ska lämna 
krediter eller ej eftersom det ofta är obetydligt små belopp i sammanhanget. Istället studeras 
exempelvis företagets affärsmässiga rykte samt att kreditgivarna studerar om de har positivt eller 
negativt kassaflöde (Ewang, 2007, s.19).   
 
Ett minimikrav på aktiekapital kan försvåra eller till och med förhindra uppstarten av många nya 
företag (Ewang, 2007, s.25). Detta gäller speciellt högteknologiska företag eller företag inom 
service- och kunskapssektorn. I dessa typer av företag består stora delar av tillgångarna av 
immateriella tillgångar som i vissa fall inte kan betraktas som juridiska tillgångar och de saknar 
därför endera kapital eller tillgångar för att ha råd med minimikravet på aktiekapital (Ewang, 
2007, s.25). Det finns även en risk för en ökad monopolbildning, när det är allt svårare att 
etablera sig på marknaden kan de redan etablerade företagen växa utan att känna några 
nämnvärda hot från nyetablerade företag. Detta riskerar att minska den ekonomiska tillväxten 
(Ewang, 2007, s.26). Under de senaste åren har det varit en del kontroverser i europeisk 
bolagsrätt kring överföring av ett företags säte till ett annat land (Ewang, 2007, s.27). 
Etableringsfriheten som finns genom EG-fördraget innebär en rätt att grunda ett företag i en 
medlemsstat och sedan driva detta företag via en filial i någon annan medlemsstat (Prop. 
2009/10:61) Grundaren av företaget kan på detta vis undvika de krav som finns för att bilda ett 
privat aktiebolag i den stat där företaget ska vara verksamt., exempelvis genom att ett franskt 
bolag registrerar sig i Sverige, och på detta sätt undviker det svenska minimikravet på 
aktiekapital (Armour, 2006; Armour, 2005; Noack & Beurskens, 2008).  
 
 
4.5.2 Argument för ett minimikrav på aktiekapital 
 
Ett av huvudargumenten för ett minimikrav på aktiekapital är ett skydd till ett företags borgenärer 
(Noack & Beurskens, 2008, s110). Grundtanken är att minimikravet minskar risken för att ett 
företag inte fullgör och betalar tillbaka sina skulder. Det anses framförallt ge ett skydd till 
ofrivilliga borgenärer och borgenärer som saknar förhandlingsstyrka genom förbund, säkerhet 
eller liknande (Ewang, 2007, s.11). Minimikravet på aktiekapital kan ses som avgift för att få 
tillgång till aktiebolag och dess fördelar som exempelvis avsaknad av personligt betalningsansvar 
(Ewang, 2007, s.12). Det ger också en viss seriositetsspärr som leder till att fler seriösa bolag 
bildas (Noack & Beurskens, 2008, s110). Oseriösa bolag har ofta ett litet kapital till en början och 
är därför mer känsliga mot en uppstartskostnad (Braun et al., 2013, s.401). Eftersom det krävs ett 
visst kapital för att starta ett aktiebolag tenderar stiftaren till att ha bättre planer och en mer 
genomtänkt affärsidé (Prop. 2009/10:61). Det anses också att aktiekapitalkravet i viss mån kan 
minska den ekonomiska brottsligheten. Skulle det inte finnas något minimikrav på aktiekapital 
skulle stiftaren av bolaget kunna bedriva sin verksamhet och genomföra affärer utan att riskera att 
förlora något, och med ett minimikrav på aktiekapital finns det ändå ett satsat kapital som 
stiftaren kan förlora (Andersson, 2005, s.19; Ewang, 2007, s.12). Ett annat argument som stöder 
minimikravet på aktiekapital är att det kan bidra till att företag har större chans att överleva på 
marknaden, genom att det underlättar upplåning kort efter uppstarten. Det antas nämligen att 
kreditgivare till en början kollar på nystartade företags ”kapital” innan de ingår ett avtal och vissa 
kreditgivare ger inte lån till ett företag som saknar eller har ett insignifikant aktiekapital (Ewang, 
2007, s.13).  
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4.5.3 Borde ett minimikrav på aktiekapital finnas kvar? 
 
Ewang (2007) menar att det är ett förlegat koncept och att det borde slopas och att dess 
huvudsakliga syfte, skydda företagens borgenärer, inte fungerar. Braun et al. (2013) menar att 
minimikravet på aktiekapital har en stor påverkan på nyföretagande. Storbritannien används till 
en början som ett exempel, där de menar att ökningen av nya företag som skett i landet beror på 
att det idag endast krävs ett pund för att starta upp ett private limited liability company (deras 
motsvarighet till privat aktiebolag). De undersöker i sin studie hur Spanien, Frankrike, Ungern, 
Tyskland och Polen, som alla endera helt slopat minimikravet på aktiekapital eller minskat 
minimikravet. Deras empiriska resultat visar att andelen privata aktiebolag ökade i samtliga 
länder mellan 14-85 procent efter genomförandet av reformerna (Braun et al., 2013, s.408). 
Braun et al. (2013, s.409) menar att ökningen av privata aktiebolag inte behöver betyda att den 
totala andelen nyföretagande ökat, andra bolagsformer som enskild firma eller handelsbolag kan 
istället minskat till fördel för privata aktiebolag. Studien visar ett starkt stöd för att reformer för 
privata aktiebolag även påverkar den totala andelen nya företag positivt. De länder som 
genomförde största sänkningarna av minimikravet på aktiekapitalet eller helt och hållet slopade 
minimikravet var de länder som hade de största ökningarna av nya företag, både när det gäller 
privata aktiebolag och företagande i stort (Braun et al., 2013, s.413). Även Armour (2006) menar 
att ett minimikrav på aktiekapital är ett utdaterat koncept och att kostnaderna överstiger dess 
fördelar.  
 
 
4.5.4 Alternativ till minimikrav på aktiekapital  
 
Ewang (2007, s.29) argumenterar för att det finns flera alternativ till ett minimikrav på 
aktiekapital som skulle kunna uppnå samma effekter mer effektivt och till en lägre kostnad. Han 
menar att bättre alternativ exempelvis skulle kunna vara olika former av rekapitaliserings- och 
likvidationsregler eller införande av olika verktyg som mäter relationen av skulder/tillgångar. 
Fördelen med denna tillgång/skuld-relation är att den inte föreskriver hur stort aktiekapital ett 
företag behöver, utan istället fokuserar på att säkerhetsställa att företaget inte är belånat till en 
sådan grad som påverkar kreditgivarna. Från kreditgivarens sida blir det enkelt att se vilka 
tillgångar som eventuellt finns tillgängliga för att betala av skulden vid en eventuell konkurs. 
Ewang (2007, s.29-30) menar vidare att just relationen skulder/tillgångar inte passar alla företag 
och olika branscher men att detta kan lösas genom olika former av relationer för de olika 
företagen och branscherna. Ett annat alternativ kan vara en form av försäkring som skyddar 
företagens borgenärer vid en eventuell konkurs. Ewang (2007, s.30) menar dock att detta 
alternativ har liknande nackdelar som ett minimikrav på aktiekapital i och med att beloppet måste 
bestämmas på förhand och kan därför bli missvisande i efterhand. Även Miola (2005, s.454) 
menar att olika test för att bedöma ett företags betalningsförmåga kan vara ett bra alternativ till 
ett minimikrav på aktiekapital. Detta har blivit populärt i USA där det är vanligt förekommande 
att kreditgivare använder sig av test som är baserade på företagens betalningsförmåga genom att 
genomföra balansräknings-test (baserat på företagets nettotillgångar) och/eller likviditets-test 
(baserat på företagets nuvarande tillgångar i proportion till skulderna) (Miola, 2005, s.458-459). 
Vidare argumenterar Miola att dessa test kan kompletteras med en förbättrad konkurslagstiftning. 
Företagets borgenärer bör få ett bättre skydd och det bör ske en uppdatering av aktieägarnas 
personliga ansvar om de medvetet eller av grov oaktsamhet handlar felaktigt. Detta personliga 
ansvar finns redan idag men Miola menar att det är allt för svårt att göra aktieägarna personligt 
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ansvariga i dessa situationer. Företagets ledning kommer förmodligen tänka igenom sina beslut 
noggrannare om de vet att det finns en risk att de kan bli personligt ansvariga (Miola, 2005, 
s.462-462).  
 
Tyskland har introducerat en helt ny typ av privat aktiebolag för att öka antalet nya företag; 
unternehmergesellschaft, som endast kräver ett minimikrav på en EUR. (Noack & Beurskens, 
2008, s111). Tidigare fanns endast en form av privat aktiebolag; som förkortas GmbH och de har 
ett minimikrav på 25 000 EUR i aktiekapital. Skillnaden mellan dessa två typer av privata 
aktiebolag är förutom storleken på aktiekapitalet att GmbH måste ha med beteckningen GmbH i 
företagsnamnet medan unternehmergesellschaft måste ha med beteckningen UG i 
företagsnamnet. Unternehmergesellschaft måste dessutom spara 25 procent av sina årliga vinster 
för att till sist uppnå ett aktiekapital på minst 10 000 EUR, så fort detta är uppfyllt kan de kalla 
sig för GmbH. Förutom dessa skillnader fungerar unternehmergesellschaft på samma viss som ett 
GmbH och följer samma regler och lagar (Noack & Beurskens, 2008, s111). 
 
 
4.6 Fortsatt drift och utveckling av näringsverksamhet 
 
Det är viktigt att politiker och akademiska institutioner inte bara underlättar för nyföretagande, 
utan att de också satsar på aktiviteter och tillhandahåller resurser i syfte att öka kunskapen inom 
företag för, att i så stor utsträckning som möjligt, undvika och minska förekomsten av konkurser 
och att dessa tar ut den positiva effekten av nyföretagandet (Carter & Van Auken, 2006, s. 493). 
Det spelar således ingen roll hur många åtgärder och reformer som beslutas av politiker, om inte 
de nya företagen fortsätter att bedriva näringsverksamhet under en längre tid. Stora reformer 
riskerar att bli meningslösa och kostsamma för samhället om den positiva effekten av nystartade 
företag neutraliseras av att dessa företag försätts i konkurs eller av andra anledningar upphör att 
existera (Carter & Van Auken, 2006, s. 510). Ett sätt att förenkla fortsatt företagande och minska 
den administrativa och ekonomiska bördan för företag var att avskaffa revisionsplikten för de 
minsta företagen (Prop. 2009/10:204; Armour, 2006). Revision är en aspekt som inte direkt 
påverkar uppstartsfasen och etableringen av företag. Revision kan däremot utgöra en stor kostnad 
för redan etablerade och kan hämma utvecklingen och expansionen av dessa (Van Stel et al., 
2006, s. 172). Avskaffandet av revisionsplikten underbyggdes just av argumenten att revision 
utgör en stor ekonomisk och administrativ börda för mindre företag, att fördelarna av en revision 
inte överstiger nackdelarna och att detta skulle underlätta för fortsatt företagande (Prop. 
2009/10:204; Armour, 2006).  
 
 
4.6.1 Konkurser och insolvens 
 
Ett av de allvarligaste hoten mot de flesta företag, oavsett storlek och industri, är insolvens och 
att försättas i konkurs. Sedan 1980-talet har både antalet konkurser och konkursration i 
västvärlden ökat signifikant (Charitou et al., 2004, s. 465). Tidigare litteratur visar att företag är i 
störst risk att gå i konkurs under de första fem verksamma åren och i Sverige är färre än 50 
procent av alla nystartade företag fortfarande verksamma fem år efter uppstarten (Yazdanfar, 
2008, s. 1). Vidare visar Yazdanfar att ungefär en procent av det totala antalet företag i Sverige 
går i konkurs varje år. Anledningen till att det är mer sannolikt att ett nytt företag går i konkurs, 
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än ett äldre, är att de möter större variationer i sina kostnadsfunktioner, samtidigt som de 
fortfarande befinner sig i en fas präglad av lärande om sin bransch och sina hanteringsfunktioner 
(Watson & Everett, 2004, s. 299). Charitou et al. (2004, s. 465) menar att små nystartade privata 
aktiebolag ofta har ineffektiva kontrollfunktioner och dålig kassaflödesplanering och därför är 
mer sårbara för ekonomiska problem än vad väletablerade företag är.  
 
Stiftare av företag med tidigare erfarenheter av att äga och driva företag, som har haft god 
förmåga att hålla nere indirekta kostnader, löper mindre risk att misslyckas med företagandet. 
Detsamma gäller för ägare av företag som har minst tio års arbetslivserfarenhet och/eller fyra 
eller fler års utbildning på universitet eller högskola (Carter & Van Auken, 2006, s. 495). Vidare 
anses företag som strävar efter att ständigt växa vara mindre sannolika att försättas i konkurs. 
Olika typer av ägare har olika perspektiv och synsätt på faktorer som orsakar konkurser. 
Entreprenörer anser ofta att konkurser orsakas av företagsinterna brister och problem, som till 
exempel brist på kunskap och kompetens eller dålig strategisk planering. Riskkapitalister anser, i 
sin tur, att konkurser ofta förorsakas av externa faktorer, som marknadsvillkor och konjunkturer 
(Carter & Van Auken, 2006, s. 495). Konkurser är både störande och kostsamt för ägare, 
investerare, andra intressenter och samhället i stort (Carter & Van Auken, 2006, s. 510), vilket 
sätter press på beslutsfattare att, förutom att fokusera på att öka nyföretagandet, satsa på åtgärder 
som gör det lättare för företag att expandera och utvecklas för att minimera risken att dessa går i 
konkurs (Carter & Van Auken, 2006, s. 493). 
 
 
4.6.2 Faktorer som orsakar konkurs 
 
De faktorer som orsakar konkurs varierar mellan olika företag och fall (Charitou et al., 2004, s. 
465). Forskning visar på ett negativt samband mellan storleken på företaget och risken att 
försättas i konkurs, där risken avtar i takt med att företaget växer (Watson & Everett, 2004, s. 
295). Carter & Van Auken (2006, s. 493) kom i sitt resultat fram till att företag som går i konkurs 
använder internet i sin affärsverksamhet i lägre utsträckning än framgångsrika företag. Studier 
visar också på att företag som är framgångsrika och företag som försätts i konkurs har olika syn 
på vikten av kunskap inom organisationen, där framgångsrika företag ser kunskap som 
signifikant viktigare än insolventa företag (Carter & Van Auken, 2006, s. 493). Den kanske 
vanligaste orsaken till att företag försätts i konkurs är att de förlorar en betydande inkomstkälla 
(Engström, 2002, s. 35). Andra vanliga orsaker till att företag går i konkurs är att de tvingas sälja 
ut sina produkter/tjänster till ett för lågt pris och att konflikter med leverantörer eller långivare 
resulterar i försenade betalningar från dessa, som i sin tur resulterar i låg soliditet eller att 
företaget blir insolvent (Khalili Araghi, 2013, s. 49). Vidare är faktorer som höga räntekostnader, 
krympande vinster under recession och hög skuldsättningsgrad nära förknippade med insolvens 
och konkurs, såväl som att industrispecifika faktorer, exempelvis regelverk, finans- och 
penningpolitik och verksamhetens art, kan bidra till att företag blir insolventa och försätts i 
konkurs (Charitou et al., 2004, s. 465).  Carter & Van Auken (2006) kom i sin studie fram till att 
de vanligaste orsakerna till att företag går i konkurs är skulder och bristande tillgång till kapital, 
bristande kompetens och kunskap, det ekonomiska klimatet, i form av lågkonjunkturer och 
karaktäristiska drag hos ägaren och bolagets ledning. Beck och Demirguc-Kunt (2006, s. 2931) 
argumenterade för problematiken med att små och medelstora företag ofta har svårt att knyta till 
sig kapital utifrån. Detta kan leda till att dessa företag inte bidrar till den ökade tillväxten de 
förväntas göra. Konjunkturer och recessioner kan påverka konkursgraden, enligt Evans och 
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Borders (2014, s. 2738) har recessioner en stark påverkan och hänvisar till den globala 
finanskrisen 2008 som medförde toppar i antalet konkurser i många västeuropeiska och 
nordamerikanska länder. 
 
 
4.6.3 Aktiekapitalets påverkan på konkurs 
 
Platt & Platt (2001, s. 1139) undersökte i vilken utsträckning storleken på aktiekapitalet påverkar 
insolvens hos företag och kom fram till att storleken på aktiekapitalet inte hade någon större 
påverkan på risken att gå i konkurs. Det beror i större utsträckning på sammansättningen och 
storleken av bolagets styrelse och ägarnas personliga egenskaper. En stor styrelse består ofta av 
mer erfarna ledamöter som har möjlighet och förmåga att ta fler aspekter och åsikter i beaktning 
vid beslutsfattande än vad en mindre styrelse gör. En styrelse med få ledamöter har dock fördelen 
att de ofta fattar beslut snabbare än en stor styrelse, eftersom färre personer behöver involveras 
för att fatta ett beslut. De argumenterar vidare för att styrelser har det yttersta ansvaret och 
kontrollen för huruvida företag kan fortsätta vara solida och undvika att försättas i konkurs (Platt 
& Platt, 2001, s. 1139). 
 
De två huvudaktörerna i ett företags verksamhet är ägarna och ledningen. Det är vanligt 
förekommande att dessa arbetar i ett självintresse, som ofta kan stå i konflikt till varandra 
(Eilifsen et al., 2014, s. 6). Ägarna utser en styrelse som i sin tur utser företagsledningen, som 
förväntas att arbeta i ägarnas intresse. Ledningen och chefer har ofta incitament att prestera väl på 
kort sikt, vilket ofta sker på bekostnad av ägarnas mer långsiktiga mål. Vidare existerar det ofta 
en informationsasymmetri mellan de båda parterna (Eilifsen et al., 2014, s. 7). Det är därför 
viktigt att minska denna informationsasymmetri och använda relevanta styrmedel för att minska 
omfattningen av agentkostnader (Platt & Platt, 2001, s. 1140). Platt och Platt (2001, s. 1143) kom 
i sin studie fram till att antalet oberoende ledamöter i företagets styrelse korrelerar positivt med 
företagets finansiella hälsa. Vidare kom de fram till att företag som går i konkurs vanligtvis har 
mindre styrelser än företag som är framgångsrika.  
 
 
4.6.4 Revisionens påverkan på konkurs  
 
Revision har ingen direkt påverkan på om ett företag försätts i konkurs eller inte, men kan som 
tidigare nämnt, utgöra både en kostsam och administrativ belastning för små företag och specifikt 
nystartade företag (Van Stel et al., 2006, s. 172). Däremot går det att använda revision som ett 
verktyg för att förutspå en eventuellt stundande konkurs (Sundgren, 1998, s. 444). Sundgren 
(1998, s. 444) menar att det är vanligare att företag som får en oren revisionsberättelse blir 
insolventa och försätts i konkurs än företag som får en ren revisionsberättelse. Enligt FAR (2007, 
s. 524-526), ska revisorn med hänsyn till de revisionsbevis som under revisionen samlats in, 
bedöma om företaget i fråga kan antas fortsätta att bedriva sin verksamhet under en överskådlig 
framtid. Om det föreligger en betydande osäkerhetsfaktor att föra samman till förhållanden eller 
omständigheter, som på egen hand, eller i kombination med varandra, leder till rimligt tvivel 
beträffande företagets förmåga att fortsätta bedriva sin verksamhet under en överskådlig framtid, 
ska revisorn påtala detta genom en oren revisionsberättelse i de fall årsredovisningen inte kan 
anses ge en rättvisande bild utan denna (FAR, 2007, s. 538).  
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Orena revisionsberättelser kan, enligt Niemi och Sundgren (2012, s. 3-4), delas upp i tre 
huvudkategorier: 
 

1. Revisorn varnar för likvidation (Going concern) 
2. Företaget har brutit mot rådande redovisningsregler 
3. Företaget har brutit låneförbudet 

 
Orena revisionsberättelser, där revisorn kan anmärka mot going concern-principen, har den mest 
signifikanta påverkan på om ett företag går i konkurs eller inte (Niemi & Sundgren, 2012, s. 18).  
 
 
4.6.5 Nyckeltal för att förutspå konkurs 
 
Andra studier visar att nyckeltal är det mest väsentliga verktyget att använda vid bedömning om 
ett företags ekonomiska ställning och för att kunna förutspå en eventuell konkurs (Balcaen & 
Ooghe, 2006, s. 82). Detta beror enligt Balcaen och Ooghe (2006, s. 82-83) på att nyckeltal är 
objektiva och hårda mått, som dessutom är baserade på publikt tillgänglig information. Engström 
(2002, s. 35) menar att makrofaktorer endast spelar en liten roll för om företag försätts i konkurs 
eller ej. Han menar att sannolikheten att försättas i konkurs förklaras bättre av mikrofaktorer, som 
företagsledningens fallenhet att anpassa företaget till förändringar i omvärlden, exempelvis 
minskad efterfrågan på företagets tjänster eller produkter, ändrade priser på arbetskraft eller 
material som används vid produktion. Engström (2002, s. 36) anser att de viktigaste nyckeltalen 
att analysera vid bedömning av företags betalningsförmåga är; likvida medel i förhållande till 
kortfristiga skulder, balanslikviditet, kassalikviditet, rörelsekapital, förlusttäckningsförmåga och 
soliditet. Andersson (2001, s. 31) fann i sin studie att de fem viktigaste nyckeltalen för 
kreditbedömning, som tas i beaktning av låneinstitut i Sverige, är soliditet, kassalikviditet, 
vinstprocent, avkastning på totalt kapital och riskbuffert. Även om nyckeltalsanalys anses vara 
det bästa sättet att förstå ekonomisk ställning och förutspå konkurser, så finns det nackdelar med 
nyckeltal och den allvarligaste kritiken som kan riktas mot metoden är att det i västvärlden endast 
är större företag som har ett krav att publicera ekonomisk information och dessutom få den 
verifierad genom en revision (Balcaen & Ooghe, 2006, s. 82). Vidare är nyckeltal baserade på 
historisk information och behöver inte nödvändigtvis återspegla företagets situation för tillfället 
(Andersson, 2001, s. 13). Den ekonomiska informationen i årsredovisningar för olika företag kan 
vara beräknad med olika metoder och i viss mån också vara justerade för att visa en mer positiv 
bild än vad som i verkligheten föreligger (Andersson, 2001, s. 13). Tidigare studier som 
behandlar konkurser och hur dessa kan förutspås, har i stor utsträckning kritiserats för bristen av 
en underliggande generell ekonomisk teori och att forskningen ofta har en retrospektiv karaktär 
(Andersson, 2001, s. 13). Det går dock att begränsa dessa nackdelar genom att vara väl medveten 
om de svagheter som föreligger (Andersson, 2001, s. 69).  
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5. Näringspolitik  
 
Detta kapitel kommer till en början att presentera information om näringspolitik och dess syfte. 
Därefter presenteras de näringspolitiska reformerna; sänkt minimikrav på aktiekapital och 
slopad revisionsplikt som Sverige genomförde 2010 samt anledningar till varför dessa 
näringspolitiska reformer genomfördes. 
 
 
5.1 Introduktion av näringspolitiska reformer 
 
Näringspolitik är en form av ekonomisk politik som syftar till att gynna näringslivet och dess 
utveckling (Nationalencyklopedin, 2014). Detta kan ske genom exempelvis ränte- och 
kreditpolitik, olika utformningar av beskattningen eller åtgärder i form av avregleringar och 
subventioner för att underlätta företagande (Munemo, 2012, s.157). Denna uppsats fokuserar på 
näringspolitiska åtgärder i form av avregleringar som genomförts för att främja svenskt 
nyföretagande och då framförallt privata aktiebolag. Nedan presenteras anledningen till varför 
Sverige valt att genomföra vissa näringspolitiska åtgärder samt hur dessa åtgärder varit 
utformade.  
 
 
5.2 Svensk näringspolitik för att främja privata aktiebolag 
 
Många länder i Europa har under de senaste åren genomfört näringspolitiska åtgärder för att 
underlätta uppstarten av nya företag och då framför allt motsvarigheten till svenskt privat 
aktiebolag (Prop. 2009/10:61). De vanligaste ändringarna som genomförts har varit sänkt 
minimikravkrav på aktiekapital och slopad revisionsplikt. I Frankrike finns det längre inget 
minimikrav på aktiekapital samt att revisionsplikten är avskaffad för privata aktiebolag (société á 
responsabilité limitée) (Prop. 2009/10:61). Tyskland har infört en ny form av aktiebolag 
(unternehmergellschaft) som inledningsvis endast behöver en EUR i aktiekapital och 
revisionsplikten är frivillig (Noack & Beurskens, 2008, s.111) Danmark har sänkt minimikravet 
på sin motsvarighet till privat aktiebolag (anpartsselskab) från 125 000 till 80 000 danska SEK. 
Revisionsplikten har avskaffats och är nu frivillig (Collis, 2010, s.211-213). Storbritannien har 
sedan många år tillbaka en form av privat aktiebolag (private limited liability company) som 
endast behöver ha ett pund som aktiekapital, dessa bolag har även inget tvång på revision (Collis, 
2010, s.211-213; Noack & Beurskens, 2008, s111; prop. 2009/10:61). 
 
Etableringsfriheten som finns genom EG-fördraget innebär att en individ har rätt att grunda ett 
företag i en medlemsstat och sedan driva detta företag via en filial i någon annan medlemsstat. 
Grundaren av företaget kan på detta sätt undvika de krav som finns för att exempelvis bilda ett 
privat aktiebolag (exempelvis aktiekapital) i den stat där företaget ska vara verksamt. Exempelvis 
kan filialer för ett franskt bolag registrera sig i Sverige, och kan på detta sätt undvika det svenska 
minimikravet på aktiekapital (Prop. 2009/10:61). För att närma sig övriga Europa, öka antalet 
nystartade bolag och få dessa att bedriva sin verksamhet inom Sverige, har den svenska 
regeringen genomfört en rad beslut. Etableringen av nya företag är en viktig del av strategin för 
ökad ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Nya företag ökar konkurrensen, vilket även bidrar till 
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utveckling av befintliga bolag och bidrar till bättre förutsättningar för svensk tillväxt (Prop. 
2009/10:61). 2010 genomfördes två stora förändringar gällande privata aktiebolag, sänkt 
minimikrav på aktiekapital (från 100 000 SEK till 50 000 SEK) samt att det tidigare tvånget till 
revision slopades och är nu frivilligt för mindre privata aktiebolag (Prop. 2009/10:61; Prop. 
2009/10:204). Anledningen till att regeringen valde att satsa på privata aktiebolag och därigenom 
underlätta denna företagsform är att den har flertalet fördelar i jämförelse med andra 
företagsformer, vilka nämnts tidigare i uppsatsen. (Armour, 2006; Gavrila, 2011; Prop. 
2009/10:61). Genom besluten blir det enklare och lönsammare att starta företag, och ett större 
alternativ till en vanlig anställning. Etableringen av nya företag är en viktig del av strategin för 
ökad ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Nya företag ökar konkurrensen, vilket även bidrar till 
utveckling av befintliga bolag och bidrar till bättre förutsättningar för svensk tillväxt (Prop. 
2009/10:61).   
 
 
5.2.1 Sänkt minimikrav på aktiekapital 
 
Genom åren har minimikravet på aktiekapitalets storlek varierat. 1995, i samband med 
uppdelningen mellan privata och publika aktiebolag, beslutades det att aktiekapitalet för privata 
aktiebolag skulle höjas från ett minimum på 50 000 SEK till 100 000 SEK (SOU 2008:49). Från 
och med april 2010 beslutade regeringen att ändra tillbaka minimikravet för aktiekapital för 
privata aktiebolag till 50 000 SEK (Prop. 2009/10:61). Detta minimikrav på aktiekapital finns 
inte för företagsformer som exempelvis handelsbolag eller enskild näringsidkare, vilka istället har 
personligt betalningsansvar. En sänkning av aktiekapitalet kommer underlätta för många som 
startar nytt företagande att välja aktiebolag istället för någon av de andra företagsformerna (Prop. 
2009/10:61).   
 
En stor andel av nystartade företag är inom service- och tjänstesektorn. Dessa företag har inget 
behov av stora kapitalkrävande tillgångar, vilket ofta innebär att ett aktiekapital på 100 000 SEK 
är en för stor summa att satsa i uppstartsfasen. En halvering, som nu gjorts, av aktiekapitalet 
skulle förenkla detta och innebära att fler väljer aktiebolag som företagsform (Prop. 2009/10:61). 
Dessutom kan lagändringen medföra att fler personer väljer att starta ett företag som annars inte 
skulle ha gjort det eftersom de tidigare kanske saknade kapitalet för att starta ett privat aktiebolag 
och hade då som enda alternativ att starta upp företaget med personligt ansvar (Armour, 2006; 
Prop. 2009/10:61).  
 
 
5.2.2 Slopad revisionsplikt 
 
Sedan 1 november 2010 är även revision frivillig för mindre aktiebolag (Prop. 2009/10:204). 
Revision hade dessförinnan varit obligatorisk för samtliga aktiebolag sedan införandet 1983, där 
målet var att stävja ekonomisk brottslighet och minska förekomsten av kreativ bokföring 
(Svanström, 2008, s.4). Det är viktigt för bolagets olika intressenter att räkenskaperna 
kontrolleras av en opartisk, självständig och sakkunnig person. Detta för att den ekonomiska 
informationen ska ge en rättvisande bild av företagets resultat och ställning (Prop. 2009/10:204). 
Lagändringen berör endast privata aktiebolag som inte uppfyller fler än ett av följande krav 
(Prop.2009/10:204): 
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• Fler än 3 anställda 
• Mer än 1,5 miljoner SEK i balansomslutning 
• Mer än 3 miljoner SEK i nettoomsättning.  

 
Lagändringen motiverades med att revision utgör en stor administrativ och ekonomisk belastning 
för mindre aktiebolag och att fördelarna av en revision inte överstiger nackdelarna. Vid 
lagändringen fanns det dock ett fåtal remissinstanser; bland annat Skatteverket, Göta Hovrätt och 
Kronofogdemyndigheten som menade att någon lagändring inte borde ha genomförts eftersom 
det kan få negativa konsekvenser i form av exempelvis bristande kvalitet på årsredovisningar 
(Prop. 2009/10:204). Det är vanligt förekommande i mindre aktiebolag att dess ägare och ledning 
är samma personer. I detta fall blir revisionens betydelse mindre än vad den är i större bolag, där 
ofta ägare och ledning är skilda personer. Många mindre aktiebolag saknar långfristiga 
kreditgivare och externa finansiärer, vilket leder till att färre intressenter är intresserade av 
revisionen (Prop. 2009/10:204).  
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6. Praktiskt tillvägagångssätt 
 
Detta kapitel syftar till att förklara den forskningsstrategi vi använt oss utav under arbetet med 
denna uppsats. Vi redogör för vårt val av metod samt hur datainsamling, databearbetning och 
dataanalys genomförts. Avslutningsvis följer en diskussion om metodproblem och kritik mot den 
valda metoden. 
 
 
6.1 Metodval och undersökningens genomförande 
 
Denna uppsats handlar om näringspolitiska reformer och vilka effekter de har för ett lands 
nyföretagande. I vår undersökning har vi försökt svara på frågan utifrån en svensk kontext och 
med tonvikt på hur de näringspolitiska reformerna gällande sänkt minimikrav på aktiekapital och 
slopad revisionsplikt har haft för inverkan på nyföretagandet i Sverige. Även om undersökningen 
har utförts i ett svenskt sammanhang kan studien ha betydelse för andra länder med liknande 
struktur och företagsformer och utgöra ett beslutsunderlag för näringspolitiska reformer i dessa 
länder. 
 
Det finns tre olika forskningsmetoder att välja bland vid genomförande av en undersökning: 
kvalitativ, kvantitativ eller en kombination av de båda (Holme & Solvang, 1997, s.76-85). 
Kvalitativ metod kännetecknas av att forskaren sätter sig in i undersökningsobjektets sociala 
situation och försöker på detta sätt se världen ur undersökningsobjektets perspektiv (Holme & 
Solvang, 1997, s.92-93). Kvantitativ metod kännetecknas av siffror och mängder som sedan 
analyseras. Inom denna metod saknas närhet till undersökningsobjektet, däremot är det ofta 
betydligt enklare att kvantifiera resultatet (Holme & Solvang, 1997, s.76). För denna 
undersökning valde vi att använda oss av en kvantitativ metod. För att samla in data om antalet 
nystartade företag, antalet konkurser samt observera eventuella branschskillnader valde vi att 
genomföra en arkivstudie, vilket innebär att vi samlar i redan tidigare insamlad data genom att 
söka i befintliga arkiv och databaser.   
 
Utifrån vårt syfte att undersöka vilka effekter näringspolitiska reformer haft på nyföretagande i 
Sverige, ansåg vi att en kvantitativ undersökning passade väl för uppsatsens angreppssätt. En 
kvantitativ arkivstudie passade därför bra eftersom vi enkelt kunde få tillgång till all nödvändig 
statistik för den tidsperiod vi avsåg undersöka. Vi har utifrån de teorier vi valde att behandla i den 
teoretiska referensramen samlat in relevant data för att kunna utvärdera resultaten av besluten att 
sänka minimikravet på aktiekapital för privata aktiebolag och slopandet av revisionsplikten för de 
minsta företagen, genom att utföra statistiska tester i form av en regressionsanalys. 
 
Inom den kvantitativa metoden hade en enkätstudie varit ett alternativ, men eftersom den data vi 
behövde redan fanns att tillgå, valde vi att inte utföra en sådan undersökning, eftersom motiv för 
en sådan saknades. Alternativet till kvantitativ metod hade varit att använda oss av kvalitativ 
metod, vilken präglas av en lägre grad av formalisering och ofta med ett syfte att förstå ett 
fenomen (Holme & Solvang, 1997, s. 14). De menar vidare att kvalitativ metod karakteriseras av 
en närhet till undersökningsobjektet eller respondenten och att resultaten av en kvalitativ 
undersökning går som regel inte heller att generalisera. Kvalitativa metoder förekommer 
vanligtvis i form av fallstudier, intervjustudier eller observationsstudier (Holme & Solvang, 1997, 
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s. 91). Kvalitativ metod är lämpligare när forskningen har en hermeneutisk inriktning och studien 
syftar till att skapa en större förståelse för ett fenomen (Holme & Solvang, 1997, s. 14). Som 
forskare får man ofta en större förståelse av sociala processer och sammanhang, på grund av den 
stora mängden data, kvalitativa studier ofta ger upphov till. Detta ger i sin tur goda 
förutsättningar att tolka den insamlade datan och dra relevanta slutsatser utifrån den helhetsbild 
som målas upp (Holme & Solvang, s. 14-15). I och med de begränsade möjligheterna att 
generalisera resultatet av forskning med kvalitativ metod, vore ett sådant tillvägagångssätt direkt 
olämpligt för vår studie, då vi hade för avsikt att kvantifiera och generalisera resultatet  
 
 
6.2 Val av variabler 
 
De variabler vi ville undersöka och inkludera i vår modell valdes ut med utgångspunkt ur den 
teoretiska referensramen, vilket resulterade i följande kontinuerliga- och kategorivariabler: 
 
Tabell 1: Val av variabler för empirisk undersökning innan exkludering (egen bearbetning).  

Variabel Typ av variabel 
Struktur-/konjunkturnivå 

 Arbetslöshet Kontinuerlig 
Konjunktur Kontinuerlig 
Forskning och utbildning Kontinuerlig 
BNP Kontinuerlig 
Kapital Kontinuerlig 
Arbetskraftsinvandring Kontinuerlig 

  Institutionell nivå 
 Bolagsskatt Kontinuerlig 

Sociala avgifter Kontinuerlig 
Inkomstskatt Kontinuerlig 
Storlek på offentlig sektor Kontinuerlig 
Skydd av intellektuellt kapital Kontinuerlig 
Öppnandet av nya marknader 

 Apotek Kategori 
Bilprovningen Kategori 
Vård Kategori 

Sänkt restaurangmoms Kategori 
RUT-avdraget Kategori 
ROT-avdraget Kategori 
Sänkt minimikrav på aktiekapital och slopad revisionsplikt Kategori 

 
	  
Därefter genomfördes ett korrelationstest för att sedermera genomföra ytterligare ett urval av 
variabler att inkludera i den slutgiltiga modellen. Dessa test och analyser beskrivs utförligare 
under avsnitt 6.4 ”databearbetning och dataanalys”.   
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6.3 Datainsamling 
 
Målet med denna studie var att undersöka näringspolitiska reformers påverkan på nyföretagande, 
i detta fall med särskild inriktning på sänkt minimikrav på aktiekapital och slopad revisionsplikt. 
Den data vi behövde för att göra kvantitativa statistiska analyser gällande aspekter som påverkar 
nyföretagande fanns tillgänglig via Statistiska Centralbyrån, Tillväxtanalys, Ekonomifakta och 
Bolagsverket. Vi ansåg att detta var det bästa tillvägagångssättet för att samla in data, eftersom vi 
fick tillgång till hela populationen med verkliga siffror och utfall för antalet nystartade företag 
samt konkurser. Genom datainsamlingen fick vi en god grund och bra möjligheter att kvantifiera 
våra resultat. Kvantifieringen underlättade senare möjligheten att göra en trovärdig och 
tillförlitlig statistisk utvärdering av de näringspolitiska besluten att sänka minimikravet på 
aktiekapital och slopa revisionsplikten och dessa aspekters påverkan och effekter på 
nyföretagande och konkursgrad i en svensk kontext. Den statistik och data vi har använt oss av 
härrör således till svenska företag inom de nitton olika branscher dessa institut och myndigheter 
identifierar. 
 
 
6.4 Databearbetning och dataanalys  
 
Den insamlade datan har sedan bearbetats med hjälp av Minitab, en statistisk programvara med 
funktioner för att utföra statistiska tester och analyser. Vår undersökning utgår i huvudsak från en 
multivariat regressionsanalys, där vi studerade samband mellan antalet nystartade företag och en 
rad förklarande- och kontrollerande variabler, för att kunna urskilja eventuella statistiska effekter 
och skillnader. Utöver detta utförde vi både korrelationsanalyser och residualanalyser för att 
undersöka statistiska samband, korrelationer och kontrollera våra antaganden för 
regressionsmodellen. I modellen fungerade antalet nystartade företag som förklarad variabel, 
även kallad beroende variabel. Förklarande, eller oberoende variabler förekommer antingen som 
kontinuerliga variabler eller kategorivariabler, även kallade dummy-variabler. 
 
De grundläggande antaganden vi hade inför vår modell var att observationerna av datan var 
oberoende av varandra, att residualerna var normalfördelade och att variansen i residualerna var 
konstant. Dessa förutsättningar var tvungna att uppfyllas för att modellen skulle kunna ligga till 
grund för analys och slutsats. Om dessa antaganden inte uppfyllts hade resultatet riskerat att bli 
inkorrekt. Variabler som därför samkorrelerar med andra eller på annat sätt kan utgöra ett 
störande moment i analysen måste uteslutas för att ge ett korrekt resultat. När vi till en början 
inkluderade samtliga variabler i analysen resulterade det i ett missvisande resultat och ingen av 
variablerna verkade ha någon förklarande förmåga och flertalet variabler hade höga VIF-värden, 
vilket betyder att de samkorrelerar med varandra i hög utsträckning.  Vi började därför med att 
testa samtliga variabler separat tillsammans med huvudvariabeln ”aktiekapital och revision” samt 
den beroende variabeln ”antal nya företag”. Detta gjordes genom att kontrollera varje variabels, 
de (dess statistiska signifikans), normalfördelning av residualerna, konstant varians av 
residualerna samt dess oberoende. Variablerna introducerades sedan en efter en i en multivariat 
regressionsanalys med de värden som tycktes ha störst förklarande förmåga till en början. Vi 
kontrollerade P-värde och VIF-värde på samtliga variabler efter att en ny variabel introducerats. 
P-värdet ska understiga 0,05 för att ge bevis för signifikant resultat. VIF-värdet kan variera 
beroende på typ av modell och undersökning, variabler med värden över 15 har eliminerats ur vår 
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modell, detta efter samråd med en universitetslektor i statistik. Det var framförallt viktigt att 
kontrollera att det inte blev allt för höga VIF-värden, vilket skulle indikera att variabler 
samkorrelerar med varandra. Efter att ha testat flera olika varianter, för att kontrollera vilka 
variabler som påverkat nyföretagandet mest, kom vi fram till att exkludera de kontinuerliga 
variablerna; ”forskning och utbildning”, ”BNP”, ”kapital”, ”arbetskraftsinvandring” och ”skydd 
av intellektuellt kapital (förenklingar i patentlagen)”. Vidare exkluderade vi följande 
kategorivariabler tillhörande ”öppnandet av nya marknader”; ”bilprovningen” och ”vård”.  
 
Anledningen att dessa exkluderades, var endera att de hade låg signifikans i form av högt P-
värde, eller hade stark samkorrelation med andra variabler i form av högt VIF-värde. Vi beaktade 
även teorin i detta hänseende och analyserade vilka variabler som kunde ha minst påverkan och 
som därför inte tillförde något i analysen. Variabeln ”kapital” exkluderades på grund av att data 
saknades, då det handlar om bankernas attityd till att bevilja nya företag lån och därför handlar 
om kvalitativ data som inte går att använda i en kvantitativ modell. Variabeln ”vård” var tvungen 
att exkluderas ur den multivariata regressionsanalysen eftersom den trädde i kraft samma år som 
”aktiekapital och revision” och därför samkorrelerade. Vi genomförde dock en separat 
regressionsanalys på denna variabel mot just branschen ”vård och omsorg”. Samma sak gjordes 
med samtliga branschspecifika variabler för att kontrollera om de haft någon påverkan på en viss 
bransch och inte bara på nyföretagandet i stort. Efter att vi exkluderat, ovan nämnda, variabler 
återstod följande variabler att inkludera i regressionen: 
 
Tabell 2: Val av variabler för empirisk undersökning efter exkludering (egen bearbetning).  
Variabel Typ av variabel 
Struktur-/konjunkturnivå 

 Arbetslöshet Kontinuerlig 
Konjunktur Kontinuerlig 

  Institutionell nivå 
 Bolagsskatt Kontinuerlig 

Sociala avgifter Kontinuerlig 
Inkomstskatt Kontinuerlig 
Storlek på offentlig sektor Kontinuerlig 
Sänkt restaurangmoms Kategori 
Apotek Kategori 
RUT-avdraget Kategori 
ROT-avdraget Kategori 
Sänkt minimikrav på aktiekapital och slopad revisionsplikt Kategori 

 
 
6.5 Metodproblem 
 
Under arbetets gång identifierade vi ett antal omständigheter och problem, som kan ha en negativ 
påverkan på undersökningen och vårt resultat. Genom att redogöra och tillkännage vår 
medvetenhet för dessa får studien en högre tillförlitlighet.  
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Det första problemet vi stötte på under datainsamlingen var att statistiken för antalet nystartade 
företag per bransch inte var färdigställd för 2013 och innehöll bara data för de tre första 
kvartalen. Genom att beräkna ett genomsnitt på ökningen av nystartade företag per bransch under 
fjärde kvartalet de senaste fem åren kunde vi få fram ett preliminärt resultat för 2013. 
Genomsnittet för dessa fem år var att fjärde kvartalet stod för 24,97 procent av hela året, eftersom 
ett kvartal dessutom är en fjärdedel (0,25) verkar denna siffra rimlig. Således multiplicerade vi 
antalet nystartade bolag med 1,2497 för år 2013. Vi är medvetna om att detta kan sänka 
tillförlitligheten i våra antaganden, men att det endast påverkar resultatet marginellt. En annan 
negativ aspekt rörande branschspecifik data är att denna endast finns från 2009 och framåt. Detta 
beror på att det skett förändringar i branschindelning och hur klassificering gått till under tidigare 
år. Efter samtal med en representant för Tillväxtanalys kom vi fram till att den branschspecifika 
statistiken innan 2009 var missvisande för vår undersökning, eftersom flera branscher saknades 
samt att indelningen inom branscher såg annorlunda ut under perioden 1994-2008. Vidare 
förändrades branschmätningarna igen 2011, där branschen ”Bransch ospecificerad” 
introducerades. Denna bransch har under undersökningsperioden utgjort en ytterst liten del av det 
totala nyföretagandet och bör inte ha någon egentlig inverkan på resultatet. Den förhållandevis 
korta perioden för branschdata förhindrade också användningen av kategorivariabler för 
univariata regressionsanalyser inom specifika branscher för apoteksreformen samt RUT- och 
ROT-avdraget, då dessa reformerades innan 2009. Vår åsikt är dock att detta inte påverkar 
studiens resultat nämnvärt. Vi är också medvetna om att vi studerar nyföretagande under en 
konjunkturuppgång, vilket betyder att vi inte fullt ut kan utesluta att detta kan ha påverkat 
resultatet i form av en naturlig uppgång, snarare än att effekterna berott på näringspolitik och 
andra aspekter. Vidare är det viktigt att poängtera att denna effekt i sådana fall är förskjuten, 
vilket skulle ha varit svårt att kontrollera för i modellen. 
 
Att vi inte kunde inkludera alla tilltänkta variabler i modellen medför även det ett visst 
metodproblem, då vi inte kan kontrollera för dessa variablers inverkan på resultatet. Vi är dock 
övertygade om att dessa variabler endast haft en marginell betydelse, om ens någon. De 
statistiska test som vi utfört på de branschspecifika variabler som exkluderats, visar antingen inte 
på något signifikant resultat ens inom den berörda branschen (bilprovningen), eller så utgör 
branschen en begränsad del av det totala nyföretagandet och på så sätt enbart påverkar det totala 
resultatet marginellt (exempelvis öppnandet av marknaden för vårdcentraler). Däremot utgör det 
ett större problem att vi inte kunnat kontrollera för möjligheterna för nya företag att knyta till sig 
externt kapital. Genom att titta på deskriptiv statistik från en genomförd undersökning av bankers 
attityd till att låna ut kapital till nystartade företag kan vi tyda en tendens till att det blivit svårare 
för nya företag att få ett lån beviljat, än tidigare. Dessutom tycks riskkapitalinvesteringarna i 
Sverige att minska. Detta är dock inte statistiskt säkerställt och vi kan således inte inkludera detta 
i vår modell.  
 
Enligt tidigare forskning blir de flesta företag, som försatts i konkurs, insolventa inom fem år från 
uppstart. Eftersom de näringspolitiska reformerna, som denna uppsats fokuserar på, 
introducerades 2010 kan vi inte undersöka antalet konkurser för en period längre än inom två år, 
för att kunna jämföra skillnader mellan åren i undersökningen. Vi valde därför att kontrollera 
antalet konkurser både ett och två år efter uppstart, detta för att kunna jämföra om det föreligger 
någon skillnad mellan ett och två år och därigenom kunna utröna några tendenser till trender eller 
mönster. En annan svaghet med vår modell är att vi inte kunde inkludera alla variabler, som 
teoretiskt skulle ha kunnat påverka nyföretagandet, eftersom ett par av dessa inte uppfyllt 
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modellens antagande om normalfördelning av residualer. Dessa variabler (BNP-utveckling och 
arbetskraftsinvandring) har dock testats genom univariata regressionsanalyser, för att undersöka 
om dessa variabler kan ha haft påverkan på antalet nystartade företag på egen hand. Vi kunde 
dock inte finna något samband mellan dessa variabler och nyföretagande och vi är övertygade att 
valet att lämna dessa aspekter utanför modellen inte påverkar trovärdigheten av våra resultat. En 
annan variabel som exkluderats ur modellen är möjligheten att knyta till sig externt kapital, eller 
”kapital” som vi kallat den. Detta är för att vi inte kunnat mäta denna i kvantitativa mått, då det 
handlar om bankernas attityder gentemot att bevilja lån för nya företag. Det hade krävts en 
kvalitativ undersökning med bankerna för att komma över den datan, som oavsett bara hade 
kunnat fungera som ett komplement till vår modell. 
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7. Empiriska resultat och analys 
 
I detta kapitel redogör vi för resultaten av den empiriska studien samt analyserar de faktorer som 
påverkar nyföretagande, med utgångspunkt från den teoretiska referensramen. Till en början 
presenteras utveckling av svenskt företagande i termer av alla registrerade företag, 
nyregistrerade företag samt avslutade företag. Därefter presenteras de olika aspekterna som 
påverkar nyföretagande och vilka empiriska resultat vi funnit för dessa. 

 
 

Utifrån uppsatsens syfte att undersöka näringspolitiska reformers effekt på nyföretagande samt 
hur de påverkar vissa branscher, har vi genomfört en kvantitativ studie i form av en 
regressionsanalys. Denna regressionsanalys består av de faktorer som enligt teorin har stor 
påverkan på nyföretagandet. Nedan presenteras undersökningen med löpande analys av resultatet. 
Vi kommer till att börja med visa den historiska utvecklingen av alla registrerade företag i 
Sverige, detta för att ge en bra och tydlig bild av hur svenskt företagande ser ut i allmänhet.  
 
 
7.1 Alla registrerade företag 
 

 
Figur 1: Alla registrerade företag i Sverige 1994-2013 (Bolagsverket, 2014). 
 
Mellan åren 2009 och 2010 minskade den totala mängden registrerade företag i Sverige från 1 
025 699 till 1 008 162. Sedan 2010 har dock den totala mängden registrerade företag i Sverige 
ökat för varje år, mellan 2010 och 2011 ökade registrerade företag med 35 473, mellan 2011 och 
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2012 med 27 395 och mellan 2012 och 2013 med 26 869. I slutet av 2013 fanns totalt 1 097 899 
registrerade företag i Sverige vilket är flest antal registrerade företag som Sverige någonsin haft 
(Bolagsverket, 2014).  
 
Tabell 3: Totala antalet registrerade företag per bolagsform för perioden 2009-2013 (egen bearbetning). 

År Aktiebolag 
Enskild 
näringsidkare 

Handels-/           
Kommanditbolag 

Övriga 
bolagsformer 

2009 350 903 521 528 110 253 43 015 
2010 372 097 485 486 106 333 44 246 
2011 401 800 494 423 101 945 45 467 
2012 426 940 500 849 96 765 46 476 
2013 450 594 506 390 93 205 47 710 

 
	  
Som kan ses i tabellen ovan är aktiebolag den bolagsform som ökat mest i antal under denna 
period, från 350 903 registrerade aktiebolag år 2009 till 450 594 registrerade aktiebolag år 2013, 
vilket innebär en ökning med 28,41 procent. Under samma tidsperiod har antalet företag som 
bedrivs av enskilda näringsidkare minskat. År 2009 fanns 521 528 registrerade enskilda 
näringsidkare, år 2013 hade denna siffra sjunkit till 506 390 enskilda näringsidkare, vilket 
innebär en minskning med 2,90 procent. Enskild näringsidkare är dock fortfarande den vanligaste 
företagsformen bland registrerade svenska företag. Handels-/kommanditbolag har också minskat 
i antal under denna period. År 2009 fanns 110 253 företag registrerade i denna företagsform, år 
2013 var antalet 93 205 företag vilket innebär en minskning med 15,46 procent. Utöver dessa tre 
vanligaste bolagsformerna, som står för en majoritet av samtliga registrerade företag, finns det ett 
flertal mindre vanliga bolagsformer som benämns övriga bolagsformer. Dessa innefattar 
bankaktiebolag, bostadsrättsförening, ekonomisk förening, filial, försäkringsaktiebolag, ideell 
förening som bedriver näring, kooperativ hyresrättsförening, medlemsbank, sambruksförening, 
sparbank, trossamfund, utländsk banks filial samt ömsesidigt försäkringsbolag. År 2009 fanns 
totalt 43 015 företag registrerade i någon av dessa bolagsformer och 2013 fanns totalt 47 710 
registrerade företag vilket innebär en ökning med 10,91 procent (Bolagsverket, 2014).  
 
Tabell 4: Procentuell fördelning mellan de olika bolagsformerna av totala mängden registrerade företag för 
perioden 2009-2013 (egen bearbetning).  

År Aktiebolag 
Enskild 
näringsidkare 

Handels-/ 
Kommanditbolag 

Övriga 
bolagsformer 

2009 34,21% 50,85% 10,75% 4,19% 
2010 36,91% 48,16% 10,55% 4,39% 
2011 38,50% 47,38% 9,77% 4,36% 
2012 39,86% 46,76% 9,03% 4,34% 
2013 41,04% 46,12% 8,49% 4,35% 
 
 
Aktiebolag har sedan 2009 ökat från 34,21 procent av totala andelen registrerade företag till 
41,04 procent år 2013, vilket kan ses i tabellen ovan. Enskild näringsidkare har minskat från 
50,85 procent år 2009 till 46,12 procent år 2013. Handels-/kommanditbolag har minskat från 
10,75 procent år 2009 till 8,49 procent år 2013. Övriga bolagsformer har ökat marginellt mellan 
2009 till 2013, från 4,19 procent till 4,35 procent (Bolagsverket, 2014). 
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7.2 Nyregistrerade företag 
 
 

 
Figur 2: Nyregistrerade företag i Sverige 1994-2013 (Bolagsverket, 2014).  
 
År 2009 nyregistrerades 56 391 företag i Sverige, 2010 nyregistrerades 67 303 företag, 2011 steg 
denna siffra ytterligare och 71 496 nya företag registrerades, vilket är ett rekord när det gäller 
nyregistrerade företag under ett år i Sverige. Sedan dess har dock trenden varit negativ och 2012 
registrerades 63 950 nya företag och 2013 registrerades 62 893 nya företag (Bolagsverket, 2014). 
  
Tabell 5: Totala antalet nyregistrerade företag per bolagsform för perioden 2009-2013 (egen bearbetning). 

År Aktiebolag 
Enskild 
Näringsidkare 

Handels-/ 
Kommanditbolag 

Övriga 
bolagsformer 

2009 24 228 23 167 7 224 1 772 
2010 34 708 23 989 6 375 2 231 
2011 43 959 19 698 5 638 2 201 
2012 39 263 17 364 5 148 2 175 
2013 39 137 16 442 4 948 2 366 
 
 
I tabellen ovan kan vi se att aktiebolag ökade för varje år mellan 2009 och 2011. 2012 skedde 
dock en minskning av nyregistrerade aktiebolag och 2013 var antalet nyregistrerade aktiebolag 
relativt lik året innan. År 2009 registrerades 24 228 nya aktiebolag, 2013 registrerades 39 137 nya 
aktiebolag vilket är en ökning med 61,54 procent. Aktiebolag är den vanligaste företagsformen 
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för de som väljer att starta ett nytt företag. Antalet nyregistrerade enskilda näringsidkare har 
minskat för varje år mellan 2009 och 2013, 2009 registrerades 23 167 nya enskilda näringsidkare, 
år 2013 registrerades 16 442 nya enskilda näringsidkare vilket är en minskning med 29,03 
procent. Antalet nyregistrerade handels-/kommanditbolag har minskat för varje år mellan 2009-
2013. År 2009 registrerades 7 224 nya handels-/kommanditbolag, år 2013 registrerades 4 948 nya 
handels-/kommanditbolag vilket innebär en minskning med 31,51 procent. År 2009 registrerades 
1 772 nya företag som någon av de övriga bolagsformerna, år 2013 registrerades 2 366 företag 
som någon av dessa bolagsformer vilket innebär en ökning med 33,52 procent (Bolagsverket, 
2014).  
 
Tabell 6: Procentuell fördelning mellan de olika bolagsformerna av totala mängden nyregistrerade företag för 
perioden 2009-2013 (egen bearbetning).  

År Aktiebolag 
Enskild 
Näringsidkare 

Handels-/ 
Kommanditbolag 

Övriga 
bolagsformer 

2009 42,96% 41,08% 12,81% 3,14% 
2010 51,57% 35,64% 9,47% 3,31% 
2011 61,48% 27,55% 7,89% 3,08% 
2012 61,40% 27,15% 8,05% 3,40% 
2013 62,23% 26,14% 7,87% 3,76% 
 
 
Som tidigare nämndes är aktiebolag den bolagsform som ökat mest sedan 2009. I tabellen ovan 
kan vi se hur stor procentuell andel de olika bolagsformerna har av totala andelen nyregistrerade 
företag. Aktiebolag har ökat från 42,96 procent år 2009 till 62,23 procent år 2013. Detta kan ses 
som en effekt av sänkningen av minimikravet på aktiekapital samt slopad revisionsplikt, vilket 
stöds av både vår empiriska undersökning (presenteras senare i detta kapitel) samt tidigare 
forskning från exempelvis Ewang (2007, s. 25) och Braun et al. (2013, s. 399). Det är dock 
viktigt att beakta att vår undersökning av sänkt minimikrav och slopar krav på revision utgår från 
2009 och att företagandet befinner sig i en uppåtgående trend efter den globala finanskrisen 2008. 
Braun et al. (2013, s. 409) menar vidare att näringspolitiska reformer som genomförs för 
aktiebolag även ska påverka att antalet nystartade företag ökar i stort och att inte bara antalet 
aktiebolag på bekostnad på de resterande bolagsformerna. Våra empiriska resultat tyder dock på 
att så inte är fallet för Sverige, vi kan se att antalet aktiebolag ökat markant men det verkar till 
viss del ha skett på bekostnad av de resterande bolagsformerna och då framförallt enskild 
näringsidkare. Vi kan dock se att aktiebolag ökat påfallande sedan införandet av reformerna 
medan nyregistrerade enskilda näringsidkare och handels-/kommanditbolag minskat i antal. 
Enskild näringsidkare har minskat från 41,08 procent år 2009 till 26,14 procent år 2013. Handels-
/kommanditbolag har minskat från 12,81 procent år 2009 till 7,78 procent år 2013. Övriga 
bolagsformer har ökat marginellt från 3,14 procent år 2009 till 3,76 procent år 2013 
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Tabell 7: Antalet nystartade företag per år, totala ökningen samt genomsnittlig årlig ökning per bransch för perioden 
2009-2013 (egen bearbetning).  
Bransch 2009 2010 2011 2012 2013  Totalt   Genomsnitt/år 
 Jordbruk, skogsbruk 
och fiske 1314 1583 1778 1635 1536 6532 1633 
 Tillverkning och dylik 2513 2949 3233 2949 2886 12017 3004 
 Bygg och anläggning 6743 8088 8090 6963 6547 29688 7422 
 Handel och service 
motorfordon 9120 10231 11072 10210 9994 41507 10377 
 Transport och 
magasinering 1316 1744 1893 1601 1501 6739 1685 
 Hotell och restaurang 2366 2538 2918 2874 2843 11173 2793 
 Förlag, radio, TV, film 
och telekom 1373 1625 1913 1785 1747 7070 1768 
 Programmering och 
informationstjänster 3359 3951 3928 3487 3332 14698 3674 
 Finans-, försäkrings-
och fastighet 1678 2485 3414 3543 3260 12702 3176 
 Juridisk-och ekonomisk 
konsultverksamhet 6064 7144 7057 6713 6452 27366 6842 
 Arkitekt-, teknisk 
konsultering och 
forskning 2577 3139 2999 2853 2781 11772 2943 
 Reklam och 
marknadsföring 1070 1152 1115 1056 892 4215 1054 
 Annan specialiserad 
konsultverksamhet 3352 3803 3502 3252 2957 13514 3378 
 Uthyrning, 
personalförmedling 3227 3746 4339 4018 3854 15957 3989 
 Utbildning 1778 2170 2689 2623 2619 10101 2525 
 Vård och omsorg 2115 2494 2544 2566 2433 10037 2509 
 Kultur, nöje och fritid 4161 5096 4964 4830 4460 19350 4838 
 Andra serviceföretag 
och personliga tjänster 5473 5920 5277 5089 4930 21216 5304 
 Bransch ospecificerad 0 0 982 1172 1097 3251 813 

 
 
Genom att studera tabellen ser vi att ”handel och service motorfordon”, ”bygg och anläggning” 
samt ”juridisk och ekonomisk konsultverksamhet” är de största branscherna i termer av 
nystartade företag och att ”reklam och marknadsföring”, ”jordbruk, skogsbruk och fiske” samt 
transport och magasinering” är de minsta branscherna i absoluta tal.  
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Tabell 8: Procentuell ökning av nystartade företag per bransch från föregående år (egen bearbetning).  

Branscher 
2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 Genomsnitt/år 

 Jordbruk, skogsbruk och fiske 20,47% 12,32% -8,04% -6,06% 4,67% 
 Tillverkning och dylik 17,35% 9,63% -8,78% -2,15% 4,01% 

 Bygg och anläggning 19,95% 0,02% 
-
13,93% -5,97% 0,02% 

 Handel och service motorfordon 12,18% 8,22% -7,79% -2,12% 2,62% 

 Transport och magasinering 32,52% 8,54% 
-
15,43% -6,25% 4,85% 

 Hotell och restaurang 7,27% 14,97% -1,51% -1,08% 4,91% 
 Förlag, radio, TV, film och 
telekommunikation 18,35% 17,72% -6,69% -2,12% 6,82% 
 Programmering och 
informationstjänster 17,62% -0,58% 

-
11,23% -4,45% 0,34% 

 Finans-, försäkrings-och 
fastighetsverksamhet 48,09% 37,38% 3,78% -7,97% 20,32% 
 Juridisk-och ekonomisk 
konsultverksamhet 17,81% -1,22% -4,87% -3,88% 1,96% 
 Arkitekt-, teknisk konsultverksamhet 
och forskning 21,81% -4,46% -4,87% -2,54% 2,49% 

 Reklam och marknadsföring 7,66% -3,21% -5,29% 
-
15,50% -4,09% 

 Annan specialiserad konsultverksamhet 
och veterinärtjänster 13,45% -7,91% -7,14% -9,08% -2,67% 
 Uthyrning, personalförmedling, turism, 
bevakning samt andra kontorstjänster 16,08% 15,83% -7,40% -4,08% 5,11% 
 Utbildning 22,05% 23,92% -2,45% -0,14% 10,84% 
 Vård och omsorg 17,92% 2,00% 0,86% -5,18% 3,90% 
 Kultur, nöje och fritid 22,47% -2,59% -2,70% -7,66% 2,38% 
 Andra serviceföretag och personliga 
tjänster 8,17% 

-
10,86% -3,56% -3,12% -2,34% 

 Bransch ospecificerad 0,00% 0,00% 0,00% 19,35% 4,84% 
Genomsnitt samtliga branscher 17,96% 6,30% -5,63% -3,68% 3,74% 
 
 
Året mellan 2009-2010 var genomgående ett bra år för nyföretagandet, nyföretagandet ökade 
inom samtliga branscher. Detta kan förmodligen kopplas samman med den starka finansiella 
uppgången som pågick i detta skede, i efterdyningarna av den globala finanskrisen 2008. Den 
största procentuella ökningen mellan dessa år kan observeras inom branschen ”finans-, 
försäkrings- och fastighetsverksamhet” som ökade 48,09 procent. Den minsta ökningen kan 
observeras inom branschen ”hotell och restaurang” som ökade med 7,27 procent jämfört med det 
närmast föregående året. Året 2010-2011 var även ”finans-, försäkrings- och 
fastighetsverksamhet” den bransch som ökade mest i jämförelse med året innan. Vidare kan vi se 
att inom sju av branscherna var det en negativ utveckling under perioden. Inom branschen ”andra 
serviceföretag och personliga tjänster” var antalet nystartade företag 10,86 procent färre i 
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jämförelse med året innan. Under året 2011-2012 var antalet nystartade företag färre inom alla 
branscher med undantag för ”bransch ospecificerad” där ökningen var 19,35 procent, inom 
branschen ”finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet” där ökningen var 3,78 procent samt 
inom ”vård och omsorg ”där antalet nystartade företag ökade med 0,86 procent jämfört med året 
innan. I tabellen kan vi utläsa att mellan åren 2012-2013 var antalet nystartade företag färre inom 
samtliga branscher. Sämst gick det inom ”reklam och marknadsföring”, där antalet nystartade 
företag var 15,5 procent färre än föregående år. Den minsta sänkningen kan observeras inom 
”utbildning”, där antalet nya företag uppgick till 0,14 procent färre än under året innan. 
Avslutningsvis kan vi se att nyföretagandet i genomsnitt har ökat för varje år sedan 2009 inom 
alla branscher utom tre. Den genomsnittliga ökningen för alla branscher under perioden 2009-
2013 var cirka 4 procent.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att ”finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet” är den bransch 
som ökat mest under perioden 2009-2013, med en genomsnittlig ökning på 20,32 procent per år. 
På andra plats över branscher som i genomsnitt ökat mest under perioden finner vi ”utbildning”, 
som i genomsnitt ökat med 10,8 procent per år och på tredje plats finner vi ”förlag, radio, TV, 
film och telekommunikation”, som i genomsnitt ökat med 6,82 procent per år. Gemensamt för 
dessa tre branscher är att de tillhör tjänstesektorn. Detta kan stödja Ewang´s (2006, s. 25) resultat 
om att framförallt nyföretagandet inom service- och tjänstesektorn påverkas starkt av 
aktiekapitalet och dess storlek eftersom stora delar av dessa företags tillgångar är immateriella 
vilket medför att tillgångarna inte kan klassas som juridiska vilket i sin tur medför att de saknar 
tillgångar eller kapital för minimikravet på aktiekapital. Även Papaioannou (2006) menade att 
nyföretagandet inom service- och tjänstesektorn påverkas starkt av aktiekapitalets omfattning, 
och då framförallt teknologiska företag. Detta stöds av våra empiriska resultat eftersom 
branschen ”förlag, radio, TV, film och telekommunikation” är den bransch som ökat tredje mest 
under perioden. Enligt Ewang (2006, s. 25) borde tillverkningsindustrin påverkas mindre av en 
sänkning av minimikravet på aktiekapital än företag som ingår i service- och tjänstesektorn. Våra 
resultat visar dock att branschen ”tillverkning och dylikt” ökat i genomsnitt med 4,01 procent per 
år vilket är högre än genomsnittet för samtliga branscher på 3,74 procent per år. De tre branscher 
där ökningen varit svagast är ”reklam- och marknadsföring” som i genomsnitt minskat med 4,09 
procent per år, ”annan specialiserad konsultverksamhet” som i genomsnitt minskat med 2,67 
procent per år samt ”andra service företag” som i genomsnitt minskat med 2,34 procent per år. 
Gemensamt även för dessa tre branscher är att de tillhör service- och tjänstesektorn och det går 
därför inte att urskilja något tydligt mönster ifall service- och tjänstesektorn gynnats mer än 
exempelvis tillverkningssektorn.  
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7.3 Avslutade företag 
 

 
Figur 3: Avslutade företag i Sverige 1994-2013 (egen bearbetning).  
 
År 2009 avslutades 76 744 företag i Sverige. 2010 steg denna siffra ytterligare och uppgick till 83 
285 företag. 2011 sjönk denna siffra till 36 232 företag och åren efter dess har antalet avslutade 
företag varit stabil kring denna nivå, år 2012 var antalet avslutade företag 36 820 och 2013 var 
denna siffra 36 254 (Bolagsverket, 2014). De ökade antalet avslutade företag som skedde under 
åren 2008-2010 kan förmodligen till stora delar härledas till den globala finanskrisen 2008 och 
dess efterdyningar. Detta styrks av Evans & Borders (2014, s. 2738) som menar att recessioner 
och finansiella kriser har en stark påverkan på antalet konkurser och att många länder hade 
toppnoteringar i antal konkurser för just dessa år.  
 
Tabell 9: Totala antalet avslutade företag per bolagsform för perioden 2009-2013 (egen bearbetning). 

År Aktiebolag 
Enskild 
Näringsidkare 

Handels-/ 
Kommanditbolag 

Övriga 
bolagsformer 

2009 13 574 53 107 9 183 880 
2010 13 178 59 135 9 984 988 
2011 14 547 10 763 9 951 971 
2012 14 256 11 004 10 399 1 161 
2013 15 648 10 955 8 525 1 126 

 
I tabellen ovan kan vi se att antalet avslutade aktiebolag ökat mellan åren 2009 till 2013, från 13 
574 avslutade företag till 15 648 avslutade företag vilket innebär en ökning med 15,28 procent. 
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Aktiebolag är den företagsform som är vanligast förekommande bland avslutade företag år 2013, 
vilket är en stor skillnad från 2009 då en majoritet av de avslutade företagen var enskilda 
näringsidkare. Detta kan kopplas till att andelen aktiebolag ökat med 61,54 procent för perioden 
2009-2013. Antalet avslutade aktiebolag följer alltså inte samma takt som trenden för antalet 
nystartade aktiebolag. Antalet avslutade företag som bedrivs av enskilda näringsidkare har mellan 
2009 till 2013 minskat från 53 107 avslutade företag till 10 955 avslutade företag vilket innebär 
en minskning med 79,37 procent. Detta kan sannolikt kopplas till att det under finanskrisen 2008 
fanns väldigt många enskilda näringsidkare och att dessa beslutade eller tvingades att avveckla 
sin verksamhet. Det finns även en stor sannolikhet att flertalet enskilda näringsidkare valde att 
avsluta sin verksamhet för att övergå till aktiebolag i och med att det blev mer fördelaktigt under 
2010. Avslutade handels-/kommanditbolag har minskat från 9 183 avslutade företag till 8 525 
avslutade företag vilket innebär en minskning med 7,17 procent. Antalet avslutade företag bland 
övriga bolagsformer har mellan 2009 till 2013 ökat från 880 avslutade företag till 1 126 avslutade 
företag vilket innebär en ökning med 27,95 procent (Bolagsverket, 2014).  
 
Tabell 10: Procentuell fördelning mellan de olika bolagsformerna av totala mängden avslutade företag för 
perioden 2009-2013 (egen bearbetning).  

År Aktiebolag 
Enskild 
Näringsidkare 

Handels-/ 
Kommanditbolag 

Övriga 
bolagsformer 

2009 17,69% 69,20% 11,97% 1,15% 
2010 15,82% 71,00% 11,99% 1,19% 
2011 40,15% 29,71% 27,46% 2,68% 
2012 38,72% 29,89% 28,24% 3,15% 
2013 43,16% 30,22% 23,51% 3,11% 
 
När vi studerar tabellen ovan kan vi se att andelen avslutade aktiebolag har ökat från 17,69 
procent till 43,16 procent mellan åren 2009-2013. Andelen avslutade företag som bedrivs av 
enskilda näringsidkare har minskat från 69,20 procent till 30,22 procent. Andelen avslutade 
handels-/kommanditbolag har minskat från 11,97 procent till 23,51 procent. Andelen avslutade 
företag som bedrivs via någon av de övriga bolagsformerna har ökat från 1,15 procent till 3,11 
procent.  
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Tabell 11: Antalet företag som träder i konkurs inom ett år från registrering (egen bearbetning). 
Registreringsår 

(Nystart) 
Antal Nystartade 
företag det året 

Antal konkurser 
konkurs året efter 

% som gick i 
konkurs 

2000 60 767 997 1,64% 
2001 50 653 784 1,55% 
2002 50 687 627 1,24% 
2003 48 292 699 1,45% 
2004 56 627 572 1,01% 
2005 57 172 562 0,98% 
2006 59 462 512 0,86% 
2007 65 323 605 0,93% 
2008 61 771 698 1,13% 
2009 56 391 505 0,90% 
2010 67 303 687 1,02% 
2011 71 496 939 1,31% 
2012 63 950 588 0,92% 

 
 
Av tabellen kan vi utläsa att andelen nystartade företag som går i konkurs inom ett år ser ut att ha 
minskat under perioden, även om den under hela perioden ligger mellan 0,86 och 1,64 procent. 
Andelen företag som gick i konkurs inom ett år var lägst under 2006 (0,86 procent), medan den 
var som högst under 2000 (1,64 procent). Genom att studera antalet konkurser för företag inom 
ett år från registrering kan vi inte hitta några tydliga samband. Antalet konkurser som skedde 
inom ett år från registrering var som högst för företag som registrerade sig år 2000, detta skulle 
kunna kopplas till den så kallade ”IT-bubblan”, som var en finansiell kris i början på 2000-talet, 
vilket även stöds av Evans & Borders (2014, s. 2738) teori. Om vi studerar antalet konkurser för 
företag som registrerade sig från år 2010 och framåt kan vi inte finna något samband med att 
antalet konkurser inom ett år skulle ha ökat mot tidigare. Resultatet tyder på att antalet konkurser 
inte påverkats (i alla fall inom loppet av ett år efter registrering) av det sänkta minimikravet på 
aktiekapital och slopade kravet på revision. Vår undersökning stödjer därför tidigare teorier som 
menar att dessa aspekter inte har någon påverkan på antalet konkurser utan att det snarare är 
aspekter som ledningens samansättning och storlek, höga räntekostnader minskad efterfrågan på 
företagets tjänster och produkter, utbildningsnivå samt andra personliga egenskaper som påverkar 
antalet konkurser (Platt & Platt, 2001, s. 1139; Engström, 2002, s. 35; Carter och Van Auken, 
2006, s. 493).  
 
Tabell 12: Antalet företag som träder i konkurs inom två år från registrering (egen bearbetning).  

Registreringsår 
(Nystart) 

Nystartade företag 
det året 

Antal konkurser inom 2 
år 

% som gick i 
konkurs 

1999 56 091 995 1,77% 
2001 50 653 1051 2,07% 
2003 48 292 1007 2,09% 
2005 57 172 869 1,52% 
2007 65 323 1005 1,54% 
2009 56 391 1303 2,31% 
2011 71 496 2358 3,30% 
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Enligt tidigare studier är det vanligt att företag går i konkurs inom 5 år efter uppstarten 
(Yazdanfar, 2008, s. 1). Eftersom reformerna trädde i kraft under 2010, var 2011 det första året 
då reformerna var i bruk för ett helt år.  Detta i kombination med att det endast finns fullständig 
statistik till och med 2013 medför att två år är den längsta tidsperioden som vi kan undersöka hur 
många företag som går i konkurs efter ett visst antal år från nyregistrering. Det vi kan observera 
är att andelen nystartade företag som försätts i konkurs inom två år från uppstart ser ut att ha ökat 
sedan 2009. Andelen företag som gick i konkurs inom två år var lägst under för företag som 
registrerades 2005 (1,52 procent), medan den var som högst för företag som registrerade 2011 
(3,3 procent). I och med att vi bara har ett år att kontrollera efter att reformerna trädde i kraft är 
det svårt att se några tydliga och reliabla mönster, men vi kan se att andelen konkurser inom 2 år 
från registrering ökat. Det är dock svårt att konstatera några tydliga mönster och samband då det 
finns en mängd olika aspekter som kan ha spelat in förutom de näringspolitiska reformerna. Ett 
av huvudargumenten för minimikravet på aktiekapital är att det fungerar som en viss 
seriositetsspärr eftersom stiftarna saknar personligt betalningsansvar (Noack & Beurskens, 2008, 
s110). Ofta har de oseriösa aktörerna ett litet kapital till en början och blir därför mer känsliga 
mot ett högre minimikrav på aktiekapital (Braun et al., 2013, s.401). Vårt resultat, även fast det är 
för få observationer för att fastställa något, kan tyda på att fler oseriösa aktörer startat nya företag 
och att de tvingas träda i konkurs. Slopade revisionsplikten kan även ha viss påverkan eftersom 
en revision kan upptäcka brister och felaktigheter i företagens räkenskaper vilket innebär att en 
begynnande konkurs kan upptäckas tidigare och därigenom undvikas genom att vidta åtgärder 
(Sundgren, 1998, s, 444). Genomförs inte en revision finns det en risk att det inte upptäcks i tid 
och när det väl uppdagas är det för sent för att vidta åtgärder. Ur både företagets och dess 
borgenärer kan det därför vara viktigt att använda exempelvis finansiella nyckeltal istället, detta 
för att upptäcka en eventuell konkurs eller svårigheter med att betala tillbaka lån och krediter. 
Enligt Engström (2002, s. 36) och Andersson (2001, s. 31) kan finansiella nyckeltal som 
balanslikviditet, kassalikviditet, soliditet och rörelseresultat användas istället, till ett betydligt 
lägre belopp än vad en revision skulle kosta för företaget. 
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Tabell 13: Antalet konkurser indelat i branscher (egen bearbetning).  

Bransch     2009     2010     2011     2012     2013 
Jordbruk, skogsbruk och fiske 0 51 109 104 126 
Utvinning av mineral 0 0 6 5 5 
Tillverkning 619 501 433 467 469 
El, gas, värme och vatten 18 13 22 18 23 
Byggverksamhet 986 1039 1062 1202 1277 
Parti och detaljhandel 1839 1500 1549 1640 1811 
Transport 371 353 322 368 394 
Hotell och restauranger 464 514 511 463 485 
Information och kommunikation 285 289 257 260 299 
Kredit och försäkring 91 77 102 92 102 
Fastighetsbolag och förvaltare 204 199 218 211 205 
Juridik, ekonomi, vetenskap och 
teknik 711 670 622 691 753 
Uthyrning, fastighetsserv., rese- 
och övr. stödtj. 374 428 370 408 489 
Civila myndigheter och försvaret 0 0 0 0 0 
Utbildningsväsende 66 62 66 100 96 
Vård, omsorg och socialtjänst 67 68 72 74 92 
Enheter för kultur, nöje och 
fritid 102 119 125 125 140 
Övriga tjänster 139 157 150 147 180 
 
 
Vi kan i tabellen ovan se att ”parti- och detaljhandel” är den bransch där det sker flest konkurser 
för varje år under perioden 2009-2013. Därefter sker flest konkurser inom branscherna 
”byggverksamhet” samt ”juridik, ekonomi, vetenskap och teknik”. Det är svårt att göra en korrekt 
jämförelse med denna statistik och den branschspecifika datan som finns för nystartade företag 
eftersom branschernas indelning skiljer sig. Dock ser det ut som att dessa branscher även är högt 
representerade bland de nystartade företagen. Enligt Platt & Platt (2001, s. 1139) beror konkurser 
ofta på ägarens och styrelsens personliga karaktär, samt att det är vanligt att branschspecifika 
aspekter påverkar insolvens. Som redan nämnts, förekommer det flest konkurser inom ”parti- och 
detaljhandel”, vilket sannolikt beror på att det är den största enskilda branschen. Det är svårt att 
finna tydliga förklaringar till varför dessa konkurser inträffat. Vidare sticker ingen bransch ut, 
vare sig i positiv eller negativ bemärkelse, med undantag för ”byggverksamhet” där vi kan 
urskilja en stigande trend i antalet konkurser sedan 2009. Jämför vi 2013 då 1277 företag 
försattes i konkurs med 2009 då 986 företag försattes i konkurs, vilket är en ökning med 30,53 
procent. Likaledes inom ”jordbruk, skogsbruk och fiske” kan vi se en stigande trend, även om 
denna är låg i absoluta tal mätt. 
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Tabell 14: Procentuell utveckling per bransch från föregående år i termer av konkurser för perioden 2009-2013 (egen 
bearbetning). 

Bransch 
2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 Genomsnitt  

Jordbruk, skogsbruk och fiske 0,00% 113,73% -4,59% 21,15% 32,57% 
Utvinning av mineral 0,00% 0,00% -16,67% 0,00% -4,17% 
Tillverkning -19,06% -13,57% 7,85% 0,43% -6,09% 
El, gas, värme och vatten -27,78% 69,23% -18,18% 27,78% 12,76% 
Byggverksamhet 5,38% 2,21% 13,18% 6,24% 6,75% 
Parti och detaljhandel -18,43% 3,27% 5,87% 10,43% 0,28% 
Transport -4,85% -8,78% 14,29% 7,07% 1,93% 
Hotell och restauranger 10,78% -0,58% -9,39% 4,75% 1,39% 
Information och kommunikation 1,40% -11,07% 1,17% 15,00% 1,62% 
Kredit och försäkring -15,38% 32,47% -9,80% 10,87% 4,54% 
Fastighetsbolag och förvaltare -2,45% 9,55% -3,21% -2,84% 0,26% 
Juridik, ekonomi, vetenskap och 
teknik -5,77% -7,16% 11,09% 8,97% 1,78% 
Uthyrning, fastighetsserv., rese- 
och övr. stödtj. 14,44% -13,55% 10,27% 19,85% 7,75% 
Civila myndigheter och 
försvaret 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Utbildningsväsende -6,06% 6,45% 51,52% -4,00% 11,98% 
Vård, omsorg och socialtjänst 1,49% 5,88% 2,78% 24,32% 8,62% 
Enheter för kultur, nöje och 
fritid 16,67% 5,04% 0,00% 12,00% 8,43% 
Övriga tjänster 12,95% -4,46% -2,00% 22,45% 7,24% 
 
 
I tabellen ovan kan vi se antalet konkurser för de olika branscherna i procentuell utveckling till 
året innan samt ett årligt genomsnitt för perioden 2009-2013. Om vi studerar genomsnittet för de 
olika branscherna kan vi se att ”jordbruk, skogsbruk och fiske” är den bransch som har högst 
genomsnitt, 32,57 procent. Detta är dock väldigt missvisande eftersom branschen inte fanns med 
i statistiken för konkurser 2009 vilket medför en ökning med 113,73 procent mellan åren 2009-
2010 vilket gör att det genomsnittliga resultatet inte blir reliabelt. Samma sak gäller för 
”utvinning av mineral” som inte fanns med i statistiken för åren 2009 och 2010. Bortser vi från 
detta kan vi se att branschen ”el, gas, värme och vatten” är den bransch som i genomsnitt ökat 
mest under perioden, 12,76 procent. Denna bransch är dock relativt liten och det har inte skett så 
många konkurser inom denna bransch vilket medför att en ökning med några enstaka företag får 
stort utslag i resultatet. På andra plats återfinns branschen ”utbildningsväsendet” som i 
genomsnitt har ökat antalet konkurser med 11,98 procent mellan åren. På tredje plats hittar vi 
”uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och övriga stödtjänster” som i genomsnitt ökat antalet 
konkurser med 7,75 procent per år. Branscherna ”tillverkning, parti och detaljhandel” samt 
”fastighetsbolag och förvaltare” är de branscher som har den lägsta utvecklingen av konkurser 
under perioden med -6,09 procent, 0,28 procent respektive 0,26 procent.  
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7.4 Regressionsanalys 
 
Vi genomförde en multivariat regressionsanalys för att studera hur stor påverkan respektive 
aspekt haft på nyföretagandet. I kapitlet ”praktisk metod” beskriver vi hur vi gick till väga för att 
bygga vår modell. Nedan i figur 17 ses den slutgiltiga regressionsanalysen med de variabler som 
ingick i modellen samt dess tillhörande statistiska värden.  
 
Tabell 15: Regressionsanalys (egen bearbetning). 

Term                                 Coef   SE Coef   T-Value   P-Value      VIF 
Constant                     54659 135008 0,4 0,696 

 Arbetslöshet  288840 174638 1,65 0,137 10,06 
Sociala avgifter                   -2711 74328 -0,04 0,972 6,26 
Konjunktur  135 123 1,09 0,306 2,19 
Storlek på offentlig sektor 48,8 45,8 1,07 0,318 2,5 
Bolagsskatt   90456 140117 0,65 0,537 5,13 
Inkomstskatt      -394945 422951 -0,93 0,378 3,87 
Sänkt minimikrav på 
aktiekapital och slopad 
revisionsplikt 13902 4764 2,92 0,019 4,82 
Apotek -13123 7513 -1,75 0,119 14,06 
RUT-avdraget 14039 4967 2,83 0,022 7,46 
ROT-avdraget 1559 2942 0,53 0,611 2,76 
Sänkt restaurangmoms -2106 5108 -0,41 0,691 3,12 
 
 
I modellen fungerade antalet nystartade företag som förklarad variabel. Förklarande, eller 
oberoende variabler förekommer antingen som kontinuerliga variabler (alla utom dummy-
variablerna) eller kategorivariabler, även kallade dummy-variabler. De värden som är intressanta, 
i sammanhanget, är framförallt P-värdet, som indikerar variabelns förklaringsförmåga. Värdet ska 
understiga 0,05 för att vara statistiskt signifikant. I andra hand är VIF-värdet viktigt, vilket 
indikerar i vilken grad variabeln samvarierar med andra variabler. VIF-värdet bör, i detta fall, 
understiga 15. 
 
Vi kommer senare i detta kapitel att presentera och redogöra för en separat dummy-analys av 
variabeln vård inom vårdbranschen, vilket vi också kommer att göra med de branschspecifika 
dummy-variablerna restaurangmoms och bilprovning. De övriga branschspecifika dummy-
variablerna kunde tyvärr inte genomgå denna analys, vilket vi förklarar anledningen till i metod-
kapitlet. Vi kommer även att presentera och redogöra för de aspekter som exkluderats ur 
modellen.  
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7.4.1 Struktur-/ konjunkturnivå 
 
 
Arbetslöshet 
 
Enligt vår modell har arbetslöshet den största förklaringsförmågan av de kontinuerliga 
variablerna på nyföretagande med ett p-värde på 0,137. Däremot saknar förklaringsförmågan 
statistisk signifikans eftersom värdet överstiger 0,05. Arbetslösheten har legat stadigt kring 8 
procent sedan 2009 och torde inte ha haft någon större betydelse för antalet nystartade företag (se 
bilagor). Falkenhall et al. (2003, s. 22) talar om push- och pull-effekten, där push- effekten 
innebär att människor under lågkonjunktur drivs till företagande som en effekt av arbetslöshet. 
Van Stel et al. (2006, s. 182) är inne på samma spår, det vill säga att människor i vissa fall 
”tvingas” in i företagande på grund av arbetslöshet. Det går inte att utesluta helt att Falkenhall et 
al. (2003) och Van Stel et al. (2006) har rätt i sina teorier, men det går inte heller att fastslå.   
 
 
Konjunktur  
 
Vi kan se att konjunkturen har varierat från år till år, vilket också är brukligt (se bilagor). Enligt 
vår modell har konjunkturen inte haft någon signifikant påverkan på antalet nystartade företag, P-
värdet uppgår till 0,306 Forskningen på området är tvetydlig om konjunkturnivån har påverkan 
på graden av nyföretagande (se exempelvis; Reynolds et al., 1994; Armington & Acs, 2002; 
Sutaria & Hicks, 2004). Det är dock troligt att konjunkturen spelat en roll i utvecklingen som 
skett av nystartade företag under de senaste åren, detta trots att vår modell inte visar så. Som vi 
tidigare nämnt börja vår undersökning av det sänkta minimikravet på aktiekapital och slopad 
revisionsplikt i samband med en uppgångsfas i ekonomin efter finanskrisen 2008 och i ett sådant 
skede har troligen en ökad ekonomiskt tillväxt och konjunktur en viss påverkan. Det kan även 
vara så att en eventuell effekt är förskjuten och att vår modell inte kan finna detta samband.   
 
 
7.4.2 Institutionell nivå 
 
 
Bolagsskatt  
 
Bolagsskatten har legat på en stabil nivå under en längre tid (1994-2008). Från 2009 sänktes 
bolagsskatten från 28 procent till 26,30 procent och från 2013 sänktes den igen, den här gången 
till 22 procent (se bilagor). Teorin är i detta sammanhang inte helt entydig, vissa menar att 
bolagsskatten har en negativ inverkan på graden av nyföretagande (se exempelvis Backman, 
2007) medan andra menar att det inte har någon påverkan (se exempelvis Nyström, 2007b). 
Enligt vår regression har bolagsskatten dock inte haft någon signifikant påverkan på antalet 
nystartade företag eftersom P-värdet uppgick till 0,537. Det går dock inte att utesluta att så är 
fallet eftersom det kan finnas en förskjutningseffekt av variabeln som gör att effekten syns först 
ett par år senare. Det kan även vara så att bolagsskatten inte är en aspekt som påverkar vid själva 
uppstarten men som hindrar den vidare utvecklingen av företagen eftersom det blir mindre kapital 
att reinvestera.    
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Sociala avgifter  
 
Sociala avgifter har legat relativt stabilt omkring 47 procent sedan 2009 med undantag för en 
marginell höjning 2011 till 47,60 procent och en marginell sänkning 2012 till 46,20 procent (se 
bilagor). Teorin angående sociala avgifter är precis som teorin angående bolagsskatten tvetydig 
och den påverkar förmodligen mer företagens tillväxt och överlevnad än själva beslutet till att 
starta upp ett nytt företag, framförallt när det är sådana marginella skillnader som det är för vår 
undersökningsperiod. Ser vi tillbaka under hela perioden 1994-2013 verkar inget statistiskt 
samband förekomma mellan sociala avgifter och antalet nystartade företag. På egen hand har 
nivån på sociala avgifter en viss förklaringsförmåga, men i modellen tillsammans med övriga 
variabler försvinner denna eftersom P-värdet uppgår till 0,972 och det går inte att hitta något 
bevis för att denna aspekt skulle påverka nyföretagandet. 
 
 
Inkomstskatt  
 
Nivån på inkomstskatten har legat stabil kring 31 procent sedan 1994 med undantag för 
marginella skillnader mellan vissa år (se bilagor). Detta gör att inget statistiskt samband mellan 
inkomstskatten och antalet nystartade företag går att finna, vare sig med en bivariat eller univariat 
regressionsanalys. P-värdet uppgår till 0,378. Teorin menar att höga inkomstskatter leder till att 
individer väljer att starta ett eget företag för att undvika skatterna (se exempelvis Bruce, 2000; 
Bruce, 2002; Karlsson & Nyström, 2007), dock så måste det förmodligen ske större ändringar än 
några tiondels procent för att det ska påverka graden av nyföretagande eftersom de flesta knappt 
märker någon skillnad i form av inkomst efter skatt på grund av detta. Skulle dock en höjning ske 
med flera procent finns det nog en stor sannolikhet att fler skulle överväga att starta ett eget 
företag för att undvika skatterna.  
 
 
Storlek på offentlig sektor 
 
Storleken på den offentliga sektorn kan mätas på flera olika tillvägagångsätt, vanliga metoder är 
antalet anställda och antalet företag. Vi valde att mäta den offentliga sektorns storlek genom 
antalet anställda, eftersom vi anser att det ger den mest korrekta bilden av dess storlek och 
utveckling sedan 1994. Antalet företag inom den offentliga sektorn har blivit färre men större 
vilket innebär att mäta dess storlek genom antalet företag skulle ge en bild av att den minskat 
betydligt mer än vad den i själva verket har gjort. Storleken på offentlig sektor, i form av antalet 
anställda, har varit relativt konstant sedan 2009 med omkring 1 285 000 anställda (se bilagor). 
Sedan 1994 har nivån sjunkit från 1 393 000 anställda i offentlig sektor men har trots detta ingen 
statistisk påverkan på antalet nya företag, vare sig i modellen eller på egen hand. P-värdet uppgår 
till 0,318 Detta resultat går emot teorin som säger att antalet nya företag bör påverkas positivt av 
en minskad offentlig sektor (se exempelvis Bjornskov & Foss, 2008; Nyström 2007a). 
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Sänkt restaurangmoms  
 
Från 2012 sänktes restaurangmomsen från 25 procent till 12 procent. Detta ger väldigt få 
observationer och gör det svårt att dra några säkra slutsatser utifrån resultatet. Vår dummy-analys 
som genomfördes individuellt mot just branschen ”hotell och restaurang” visade ingen signifikant 
påverkan på antalet nystartade företag inom branschen, vilket sannolikt beror på för få 
observationer. P-värdet uppgick till 0,319, vilket inte är signifikant (se figur 18).  
 
Tabell 16: Dummy-analys för sänkt restaurangmoms (egen bearbetning). 

Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant 2607 133 19,55 0 

 Sänkt 
restaurangmoms 251 211 1,19 0,319 1 
 
 
Sänkningen av restaurangmomsen borde ha haft en påverkan på branschen ”hotell och 
restaurang” eftersom det skett en relativt stor sänkningen vilket gör det lönsammare att starta och 
bedriva en restaurang och om denna analys skulle genomföras igen om några år då det finns fler 
år att observera skulle det mycket möjligt kunna ha en signifikant påverkan. Vidare finns risken 
att det även här kan föreligga en fördröjningseffekt som gör att resultatet kan utvärderas med en 
större säkerhet om först ett par år. 
 
 
Öppnandet av nya marknader (apotek)  
 
Apoteksväsendet öppnades 2009 vilket innebar att privata företag kunde starta upp företag på 
denna marknad. Enligt vår regressionsanalys existerade inget signifikant samband mellan 
öppnandet av apoteksväsendet och nystartade företag, P-värdet uppgick till 0,119. VIF-värdet var 
dessutom högt för denna variabel (14,06) vilket innebar att den samvarierade med andra variabler 
som ingick i analysen. Apoteksväsendet utgör ingen stor andel av den totala marknaden av 
nystartade företag vilket ytterligare bidrar till att den förmodligen inte haft något större samband 
med antal nystartade företag.  
 
 
RUT-avdraget 
 
RUT-avdraget infördes 2007 (Prop. 2006/07:94) och enligt vår regressionsanalys har det haft en 
signifikant påverkan på antalet nystartade företag. Enligt datan kan vi utläsa att RUT-avdraget 
hade den starkaste förklaringsförmågan i modellen, näst efter ”aktiekapital och revision”. P-
värdet uppgick till 0,022 vilket visar på ett signifikant resultat. Detta beror förmodligen på en 
ökad efterfrågan av hushållsnära tjänster som exempelvis städhjälp när hushållen kan göra 
skattemässiga avdrag för tjänsten. När det skett en ökad efterfrågan på tjänsten ges det fler 
tillfällen att starta eget inom branschen och det blir ett alternativ istället för exempelvis den 
nuvarande arbetsplatsen eller arbetslöshet.  
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ROT-avdraget 
 
ROT-avdraget har funnits i omgångar sedan 1990-talet, men den senaste förändringen 
introducerades 2009 (Skatteverket, 2010). Det verkar inte föreligga något statistiskt samband 
mellan ROT-avdraget och nyföretagande då P-värdet uppgick till 0,611. Detta kan bero på att det 
är få observationer och att tillfälligheter medfört att de inte samkorrelerar för just dessa år. Skulle 
denna studie genomföras igen om några år, med fler observationer skulle det vara möjligt att 
branschen ”bygg och anläggning” påverkats. Ytterligare en möjlighet är att branschen påverkats 
positivt men istället för att det startats fler företag inom branschen kan de redan etablerade 
företagen utvecklats och blivit större, både i form av omsättning och antalet anställda exempelvis.  
 
 
Sänkt minimikrav på aktiekapital och slopad revisionsplikt 
 
Vår regressionsanalys visade att ”aktiekapital och revision” var den aspekt som hade störst 
påverkan på nyföretagandet, P-värdet uppgick till 0,019. Sänkningen av minimikravet på 
aktiekapital och slopad revisionsplikt skedde under 2010 och direkt året efter skedde en markant 
ökning av nyregistrerade företag, vilket även är rekord för nyregistrerade svenska företag under 
ett år. Detta kan mycket möjligt ha varit en direkt effekt av reformerna. Många som tidigare 
funderat på att starta ett företag, men som inte ville göra det med personligt ansvar, kanske såg 
sin möjlighet eftersom det nu blev betydligt mindre kapitalkrävande. Eftersom dessa två reformer 
skedde under samma år är det svårt att säga om ökningen av nyregistrerade företag beror på 
sänkningen av minimikravet på aktiekapital eller den slopade revisionsplikten. Stora delar av den 
tidigare teorin är dock överens om att storleken på aktiekapitalet har en påverkan på 
nyregistrerade företag (Braun et al., 2013, s. 409; Armour, 2006, s. 5; Ewang, 2007, s. 25). Det 
finns dock inga entydiga teorier som säger att slopad revisionsplikt skulle öka nyföretagande, 
snarare att det bidrar till företagens fortsatta utveckling och drift (Van Stel et al., 2006, s. 172). 
Det är därför sannolikt att det är just sänkningen av minimikravet på aktiekapital som bidragit till 
ett ökat antal nystartade företag snarare än slopad revisionsplikt, det går dock inte att fastställa i 
vår undersökning eftersom de skedde samma år och ingick i samma dummy-variabel. Mycket av 
teorin om aktiekapitalet och dess påverkan på nystartade företag handlar om att minimikravet 
slopas (Ewang, 2007; Braun et al., 2013; Armour, 2006; Miola, 2005; Noack & Beurskens, 
2008). Den svenska regeringen valde dock endast att halvera minimikravet på aktiekapitalet från 
100 000 SEK till 50 000 SEK för privata aktiebolag. Om regeringen hade valt att istället slopa 
minimikravet hade kanske nyföretagandet ökat ännu mer och vår variabel hade fått ännu mer 
signifikant resultat. Det finns flertalet alternativ till ett minimikrav på aktiekapital men som ändå 
uppfyller dess huvudsyfte, det vill säga att skydda företagens borgenärer. Ewang (2007, s. 32) 
och Miola (2005, s. 458-459) förespråkar båda att olika former av test som exempelvis cash flow 
test, balance sheet test eller andra former av likviditetstest som kan ersätta aktiekapitalet och dess 
syfte. Tyskland har testat ett annat alternativ där de introducerat en helt ny typ av privat 
aktiebolag som endast kräver en EUR i uppstartsfasen. Denna bolagsform måste sedan spara 
minst 25 procent av dess årliga vinster tills att de har ett aktiekapital på minst 10 000 EUR.  
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7.4.3 Exkluderade variabler 
 
Nedan kommer vi att redogöra för och analysera de variabler, som av olika anledningar, 
exkluderats ur modellen, men som vi ändå anser vara relevanta att analysera. Genom att 
analysera dessa aspekter anser vi att tillförlitligheten av modellen och resultaten blir högre 
eftersom vi då visar förståelse för att de eventuellt kan ha haft viss påverkan trots att de 
exkluderades ur modellen.  
 
 
Forskning och utbildning 
 
Enligt Braunerhjelm (2007) har Sverige ett stort problem med att landet varje år satsar stora 
summor pengar på forskning och utbildning på nyföretagande men att det inte ger något resultat i 
form av nya företag, den så kallade Sverigeparadoxen. Sverige placerar sig på en fjärde plats över 
de OECD-länder som investerade störst del av BNP under år 2010 (Ekonomifakta, 2014). Data 
för denna variabel är väldigt knapphändig och kan därför inte ingå i regressionsanalysen. Det 
finns tillgänglig information sedan 1995 vilket innebär att det blir för kort tidsperiod eftersom vår 
regressionsanalys sträcker sig till 1994. När vi studerar tabellen kan vi dock se att andel av BNP 
som går till forskning och utveckling inte förändrats nämnvärt under perioden, andelen har legat 
mellan 3,25 procent och 4,13 procent, vilket borde innebära att den inte haft någon större 
inverkan på nyföretagandet. Denna toppnotering var dessutom 2001, och efter det har nivån varit 
relativt stabil mellan 3,38 procent och 3,80 procent (se bilagor). 
 
 
BNP  
 
BNP-nivån har ökat stadigt sedan 1994, med undantag för 2009 då BNP gick ner något. Denna 
aspekt lämnades utanför modellen på grund av att våra antaganden om modellen inte kunde 
uppfyllas av datan för BNP, då den inte verkar vara normalfördelad enligt residualanlysen vi 
gjorde. Dessutom hade den ett väldigt högt VIF-värde (66,47) samt att variabeln inte har någon 
signifikant förklaringsförmåga, ens på egen hand (se bilagor). Forskningen är också tvetydlig på 
området, där Reynolds et al. (1994) fann ett statistiskt samband i tre av sex undersökta länder. 
Van Stel et al. (2006) kom i sin studie fram till att BNP hade en viss påverkan på antal nystartade 
företag, i de fall individer valt att frivilligt starta företag. I och med stadiga ökningen av BNP 
över tid i kombination med fluktuerande nivå av nyföretagande under samma tid, är det 
osannolikt att BNP-nivån har haft någon betydande effekt.  
 
 
Kapital 
 
Enlig teorin påverkar tillgängligheten att knyta till sig externt kapital graden av nyföretagande. 
Tyvärr finns det bara tillgänglig data under perioden 2009-2013, vilket innebär för få 
observationer för att kunna dra några generella slutsatser och denna aspekt går därför inte att 
införa i vår regressionsanalys. Av datan att döma, ser det ut som att det blivit svårare för nya 
företag att få ett banklån beviljat. Vidare har riskkapitalinvesteringar i nya företag minskat 
kraftigt under perioden 2007-2013. En annan aspekt av kapital är det sociala kapitalet, vilket 
sannolikt spelar en roll för antalet nystartade företag, men som inte har undersökts i den här 
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studien. Enligt Davila et al. (2003, s. 689) är det ovanligt att ett nystartat företags utveckling kan 
finansieras enbart med egna vinster och att det finns ett behov av externt kapital. I och med 
svårigheterna att mäta graden av möjlighet att knyta till sig externt kapital och att den data som 
finns tillgänglig avser en allt för kort tidsperiod är det svårt att utröna vilken effekt denna har haft 
på antalet nystartade företag. Av den knappa data som finns tillgänglig verkar det ha blivit 
svårare för nya företag att få ett lån beviljat, vilket kan ha resulterat i att nyföretagandet har 
hämmats under de senaste åren. Investeringar i form av riskkapital har också minskat under 
perioden (se bilagor). Tidigare forskning menar att tillgången till externt kapital direkt påverkar 
graden av nyföretagande och satsningar borde göras för att underlätta för riskkapitalinvesteringar 
(Karlsson & Nyström, 2007, s. 63). 
 
 
Arbetskraftinvandring 
 
För denna variabel gäller nästan samma förhållanden som för BNP gällande att residualerna inte 
var normalfördelad, vilket bidrar till ett missvisande resultat och att den också saknar 
förklaringsförmåga, såväl på egen hand som i kombination med andra variabler. Dessutom 
samvarierar den med andra variabler, vilket ger ett högt VIF-värde (23,41) (se bilagor). Nivån på 
arbetskraftinvandringen har fluktuerat över tiden och inget tydligt mönster går att urskilja, 
förutom att antalet arbetskraftsinvandrare fördubblades 2004 jämfört med 2003 och har därefter 
fortsatt att öka något sedan dess. Det går inte att bevisa att arbetskraftsinvandring har påverkat 
antalet nystartade företag under perioden och det kan bero på att arbetskraftsinvandringen har 
skett på områden där det inte funnits något behov av kunskap utifrån. Vidare kan en förklaring 
vara att arbetskraftsinvandrare söker sig till Sverige för att söka anställning och inte för att starta 
företag. Vi kan inte observera att arbetskraftsinvandring har någon påverkan på nyföretagande. 
 
 
Skydd av intellektuellt kapital 
 
Denna kategori innefattar variablerna patent, immaterialrätt och upphovsrätten. 2007 förenklades 
reglerna för att ansöka om och bli beviljad patent (Regeringskansliet, 2007). Enligt Patent- och 
Registreringsverket (2014) har både ansökningar och beviljade patent minskat för nästan varje år 
under den senaste tioårsperioden. Antalet ansökningar om patent 2003 uppgick till 3604 stycken, 
varav 2950 stycken beviljades. 2013 var antalet ansökningar 2495 stycken och antalet beviljade 
uppgick till 685 stycken. Detta motsvarar en sänkning på 30,8 procent i antalet ansökningar och 
en sänkning på 76,78 procent i antalet beviljade patent. Detta i samband med att majoriteten av 
nystartade företag är verksamma i tjänstesektorn gör att det är föga troligt att förändringen 2007 
har haft någon påverkan på nyföretagandet under perioden. Variabeln visade dessutom högt VIF-
värde (17,86) vilket medförde att vi valde att utesluta variabeln ur regressionsanalysen. När det 
kommer till immaterialrätten har det inte skett några förändringar under undersökningsperioden 
och borde således inte ha påverkat antalet nystartade företag. Däremot gjordes en förändring i 
upphovsrätten, som började gälla i november 2013 och som därför inte kan inkluderas i modellen 
eftersom ändringen endast var med i en bråkdel av undersökningsperioden och därför inte skulle 
ge något signifikant resultat på grund av för få observationer. 
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Öppnande av nya marknader (vård och bilprovning) 
 
Marknaden för vårdcentraler öppnades upp januari 2010 och privatiseringen av äldreomsorgen 
trädde i kraft 2009 (Grant Thornton, 2013). Resultatet visar på en signifikant påverkan på antalet 
företag inom branschen ”vård och omsorg” när vi genomförde en separat regressionsanalys mot 
branschen med dummy-variabeln. P-värdet uppgick till 0,009 vilket ger ett signifikant resultat (se 
figur 19). 
 
Tabell 17: Dummy-analys för privatisering av vård & omsorg (egen bearbetning). 

Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant 2115 59,1 35,79 0 

 Vård 394,2 66,1 5,97 0,009 1 
 
Som tidigare nämnt var vi dock tyvärr tvungna att exkludera den ur regressionsanalysen eftersom 
den samkorrelerade med vår huvudvariabel ”aktiekapital och revision”. Nyföretagandet inom 
”vård och omsorg” utgör dock bara cirka 3,5 procent av det totala nyföretagandet och har bara en 
marginell påverkan på det totala resultatet, dock så kan det konstateras att den haft påverkan. 
Apoteksmarknaden öppnades upp för privata aktörer 2009 (Prop. 2008/09:145). 
Regressionsanalysen visar ingen signifikant effekt på nystartade företag då P-värdet uppgick till 
0,119. Bilprovningen privatiserades den första juli 2010 (Interp. 2011/12:188) vilket innebar att 
vi även här var tvungen att exkludera den ur regressionsanalysen eftersom den samkorrelerade 
med vår huvudvariabel. Vi genomförde dock en separat korrelationsanalys med dummy-variabeln 
mot branschen och den visade inget signifikant resultat för att privatiseringen av bilprovningen 
skulle ha påverkar nyföretagandet inom branschen. P-värdet uppgick till 0,099 (se figur 20). 
 
Tabell 18: Dummy-analys för privatisering av bilprovning (egen bearbetning). 

Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 
Constant 9120 476 19,17 0 

 Bilprovning 1257 532 2,36 0,099 1 
 
Enligt teorin har öppnande av nya områden på marknaden en signifikant effekt på nyföretagandet 
(Karlsson & Nyström, 2007, s. 65) men det är mycket möjligt att det blir för få observationer i 
vår studie samt att en viss förskjutning av effekterna har skett.  
 
 
7.5 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att antalet nystartade företag ökade under 2010 och 2011, 
som för övrigt var ett rekordår i termer av antalet nystartade svenska företag under ett år. Därefter 
har nyföretagandet varit relativt stabilt omkring 63 000 företag per år, vilket är strax över 
genomsnittet i antalet nystartade företag per år sedan 1994, som uppgår till 60 146 företag per år 
(se bilagor). Våra empiriska resultat visar att sänkningen av minimikravet på aktiekapital samt 
slopad revisionsplikt är de aspekter som haft störst statistisk påverkan. Det är dock viktigt att 
beakta att dessa reformer infördes under en period av ekonomisk tillväxt och att detta kan ha viss 
påverkan, detta kan ha en viss förskjuten effekt trots att vår regressionsanalys inte visade att 
konjunkturen haft någon statistisk signifikans. Dock finns tidigare teori som styrker att sänkt 
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minimikrav på aktiekapital haft signifikant påverkan för antalet nystartade företag även i tider där 
det inte varit samma typ av ekonomisk tillväxt (Braun et al., 2013, s. 405), vilket ytterligare 
bekräftar uppsatsens resultat. Utöver detta visade det sig att RUT-avdraget och öppnandet av vård 
och omsorg haft viss påverkan. Dessa två aspekter är dock bransch-specifika och har endast 
påverkat branscherna ”andra serviceföretag och personliga tjänster” samt ”vård och omsorg”. 
Detta stärker teorierna om att näringspolitiska reformer och arbetsmarknadsregleringar har stor 
påverkan på nyföretagandet (Eriksson & Larsson, 2001; Lundström & Stevensson, 2005; 
Karlsson & Nyström, 2007, s.67). Det finns en möjlighet att de andra aspekterna haft en viss 
påverkan men att vissa fördröjningar skett från införandet till effekten skett samt att vissa 
aspekter uppkommit under de senaste åren vilket medför att det blir för få observationer för att ge 
ett signifikant resultat. När vi studerar antalet avslutade företag kan vi se att det under 2009 och 
2010 var väldigt höga siffror, med en topp 2010 med 83 285 avslutade företag. Därefter har 
antalet avslutade företag varit relativt stabil kring 36 000 företag per år, vilket kan jämföras med 
ett genomsnitt på 47 012 företag per år sedan 1994. Dagens siffror är alltså lägre än genomsnittet 
under den undersökta tidsperioden. När vi studerar branscherna kan vi se att de som ökat 
procentuellt mest under perioden 2009-2013 är branscherna ”finans-, försäkrings- och 
fastighetsverksamhet”, ”utbildning” och ”förlag, radio, TV, film och telekommunikation”. Om vi 
studerar vilka branscher där antalet konkurser ökat mest under samma period finner vi ”el, gas, 
värme och vatten”, ”utbildningsväsendet” och ”uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
övriga stödtjänster”.  
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8. Slutsats 
 
I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsatser utifrån den teoretiska referensramen och den 
empiriska undersökningen. Vi kommer att redogöra för hur det sänkta minimikravet på 
aktiekapital samt den slopade revisionsplikten påverkat nyföretagandet i Sverige, hur andra 
aspekter påverkat, vilka branschskillnader vi funnit samt hur företags fortsatta utveckling 
påverkats av reformerna och ifall antalet konkurser påverkats.  
 
Syftet med denna studie var att i en svensk kontext undersöka vilka effekter näringspolitiska 
reformer har för att öka nyföretagande. Detta kontrollerades genom att studera hur stora effekter 
det sänkta minimikravet på aktiekapital och slopade kravet på revisionsplikt haft på 
nyföretagandet. Vidare ville vi undersöka om det fanns några skillnader branscher/industrier 
emellan med tanke på dessa reformer samt kontrollera om graden av konkurser ökat som en följd 
av detta. Vi ställde även upp fyra frågeställningar som vi avser besvara löpande i detta kapitel.  
 
 
8.1 Hur har det sänkta minimikravet på aktiekapital och slopade kravet på 
revisionsplikt påverkat nyföretagandet i Sverige?  
 
Till att börja med kan vi konstatera att svenskt nyföretagande har ökat sedan införandet av de 
näringspolitiska reformerna år 2010, som innefattade sänkt minimikrav på aktiekapital och slopad 
revisionsplikt. Svenskt nyföretagande noterades för en rekordnotering år 2011 med totalt 71 496 
nya företag vilket kan jämföras med ett genomsnitt på 60 146 företag per år sedan 1994. Därefter 
har antalet nyregistrerade företag varit omkring 63 000 per år vilket alltså är över genomsnittet. 
Vår regressionsanalys visade att det sänkta minimikravet på aktiekapital samt slopade kravet på 
revision har haft en signifikant påverkan på svenskt nyföretagande. Vi kan därmed konstatera att 
dessa två näringspolitiska reformer har påverkat svenskt nyföretagande i positiv bemärkelse. 
Eftersom det sänkta minimikravet på aktiekapital och slopade kravet på revison genomfördes 
samma år och ingick i samma kategorivariabel i vår regressionsanalys är det svårt att säga hur de 
påverkat svenskt nyföretagande var för sig. De kan ha påverkat nyföretagandet beroende av 
varandra, obereonde av varandra alternativt individuellt. Med utgångspunkt från vår teoretiska 
referensram, som tyder på att aktiekapitalet har ett starkt samband med andelen nystartade 
företag, samtidigt som det inte finns några starka bevis för att slopat revisionskrav skulle påverka 
nyföretagandet, är det sannolikt att det är sänkningen av minimikravet på aktiekapital som haft 
störst påverkan. Detta är även logiskt med tanke på att aktiekapitalet är aktuellt vid uppstartsfasen 
av ett aktiebolag och kan därigenom ses som ett stort hinder vid etableringen av ett nytt företag, 
medan revisionen snarare fungerar som ett hinder för fortsatt utveckling och är en aspekt som 
många nyföretagare kanske inte tänker på i samband med uppstartsfasen.  
 
Stora delar av teorin (se exempelvis Ewang, 2007; Braun et al., 2013; Armour, 2006) menar att 
aktiekapitalet är ett förlegat koncept och borde slopas i och med att det inte uppfyller sitt syfte 
och är ett stort hinder mot nyföretagande. Sverige valde dock att endast halvera minimikravet på 
aktiekapital från 100 000 SEK till 50 000 SEK för privata aktiebolag. Ett alternativ hade varit att 
den svenska regeringen helt slopat minimikravet på aktiekapital för privata aktiebolag, vilket 
eventuellt hade resulterat i ännu fler nyregistrerade företag. Det finns flertalet alternativ till ett 
minimikrav på aktiekapital för privata aktiebolag och Sverige skulle istället kunnat införa någon 
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form av likviditetstest, som uppfyller aktiekapitalets huvudsyfte, att skydda företagens 
borgenärer, till en lägre kostnad eller följt det tyska exemplet och introducera en helt ny typ av 
privat aktiebolag. Denna form av privat aktiebolag behöver i uppstartfasen endast ett aktiekapital 
som uppgår till minst en EUR, företaget måste sedan spara minst 25 procent av dess årliga vinster 
till dess att de uppnått ett aktiekapital på minst 10 000 EUR. Detta anser vi skulle vara ett bättre 
alternativ än att endast halvera minimikravet på aktiekapital som Sverige implementerat. Det 
svenska minimikravet på aktiekapital är nu betydligt lägre än vad det var tidigare, dock kan 50 
000 SEK vara en stor summa pengar för många individer som funderar på att starta upp ett nytt 
företag och som inte vill ha personligt betalningsansvar, vilket det innebär ifall de startar 
exempelvis en enskild firma eller handelsbolag. Genom att endast ha exempelvis 1 krona som 
minimikrav på aktiekapital skulle förmodligen fler se nyföretagande som ett alternativ till det 
nuvarande arbetet eller arbetslösheten. De flesta som startar upp ett nytt företag är verksamma 
inom tjänstesektorn, vilka ofta saknar eller inte behöver ett stort kapital till en början eftersom de 
till exempel saknar kapitalkrävande tillgångar. Det kan då även vara svårt att bli beviljade lån vid 
uppstarten eftersom de inte kan lämna några finansiella säkerheter. Om Sverige istället hade följt 
det tyska exemplet hade de i uppstartsfasen inte behövt några lån för aktiekapitalet, istället hade 
en bestämd andel av årsvinsten placerats i aktiekapitalet till dess att ett visst minimikrav på 
aktiekapital uppnåtts, exempelvis 50 000 SEK. Nyföretagarna får här en möjlighet att bestämma 
ifall de vill och kan investera hela beloppet direkt vid uppstarten eller dela upp det för varje år 
tills dess att minimikravet är uppnått. Svenskar värdesätter trygghet högt och risktagande lågt, 
vilket är ett stort hinder mot nyföretagande som är väl förknippat med risk. Som det ser ut idag 
ställs svensken endera mot att vara personligt betalningsansvarig, genom att bedriva företaget 
som enskild näringsidkare eller handelsbolag, eller genom att starta upp ett aktiebolag där det 
krävs ett minimikrav på aktiekapital. Detta kan ses som en risk på två vis; om de redan har 
kapitalet riskerar de att förlora dessa pengar om företaget går med förlust alternativt att de saknar 
kapitalet till en början och tvingas låna kapital, vilket många ser som en risk och som de helst 
undviker. Ett alternativ för att öka nyföretagandet är att tillgängliggöra mer kapital, vilket skulle 
kunna ske genom en form av lagändring som innebär att en individ själv får besluta om den vill ta 
ut sina pensionspengar i förskott och nyttja dessa som startkapital alternativt ställa de som 
säkerhet mot lån. Ett annat alternativ hade varit att införa ett portabelt LAS-skydd som skulle 
innebära att en arbetstagare kan ta med sig sina anställningsår vid byte av arbetsgivare. Detta 
skulle kunna leda till en ökad rörlighet på arbetsmarknaden vilket kan öka nyföretagandet och 
dess tillväxt eftersom en tidigare arbetstagare ofta är framgångsrikare i sitt entreprenörskap än en 
person som tidigare varit arbetslös.  
 
 
8.2 Kan en eventuell ökning av nyföretagande förklaras av andra aspekter än sänkt 
krav på aktiekapital och slopad revisionsplikt? 
 
Det finns en mängd andra aspekter som kan påverka nyföretagande förutom våra två aspekter, 
sänkt minimikrav på aktiekapital och slopad revisionsplikt. Vår regressionsanalys visade att även 
RUT-avdraget och privatiseringen av vård och omsorg haft en viss påverkan på nyföretagandet. 
En anledning till att RUT-avdraget fått en viss effekt på nyföretagandet kan beror på att det innan 
avdraget förekom en hög grad av svartarbete inom städbranschen. Genom att ge hushållen en 
möjlighet till skattelättnader för hushållsnära tjänster som genomförts av företag med registrerad 
F-skattsedel blir det ett mer attraktivt alternativ. När efterfrågan på dessa tjänster och företag ökar 
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ges det en större möjlighet för individer att starta nya företag inom denna bransch. Vår 
undersökning tyder som sagt också på att privatiseringen av vård och omsorg har ökat antalet 
företag inom branschen ”vård och omsorg”, denna bransch är dock relativt liten till totala andelen 
nya företag, cirka 3,5 procent. Det kan alltså konstateras att privatiseringen haft en viss effekt på 
nyföretagandet. Det som är gemensamt för både RUT-avdraget och privatiseringen av vård och 
omsorg är att de båda är riktade mot en specifik bransch som regeringen ville utveckla. De kan 
därför inte konstateras öka företagandet rent generellt, som sänkningen av minimikravet på 
aktiekapital och slopad revisionsplikt, gör i och med att de gäller samtliga privata aktiebolag 
oavsett bransch.  
 
I undersökningen fanns även ett flertal andra aspekter med som inte gav något signifikant resultat 
på nyföretagandet. Det finns dock några av dessa aspekter som kan misstänkas påverka 
nyföretagandet även fast vår modell inte visar det. Exempelvis bolagsskatten visade inget 
signifikant resultat, dock sänktes denna skatt år 2009 och 2013, det kan vara så att sänkningen år 
2009 hade en viss fördröjande effekt och att det inte gav resultat direkt utan först efter några år. 
Sänkningen 2013 hade dessutom endast en observation vilket gör det svårt att finna någon 
signifikans. Samma sak gäller sänkningen av restaurangmomsen som genomfördes 2012, denna 
reform kan mycket möjligt ha medfört att fler startat eller kommer att starta ett nytt företag inom 
branschen ”hotell och restaurang” men det är för få observationer för att finna något signifikant 
resultat. Öppnandet av apoteksväsendet och bilprovningen borde också ha medfört att fler företag 
startas inom dessa branscher, dock är både branscherna relativt små så de borde inte ha påverkat 
nyföretagandet i nämnvärt i allmänhet. ROT-avdraget var ytterligare en aspekt som inte visade 
sig ha något signifikant resultat på nyföretagandet i allmänhet och det saknades data för att 
genomföra en branschspecifik regressionsanalys på branschen, då avdraget funnits ända sedan 
2004, eftersom branschdatan endast sträcker sig till 2009. Om vi hade kunnat genomföra en 
sådan typ av analys är det mycket möjligt att ROT-avdraget skulle påverka branschen ”bygg och 
anläggning”. Ytterligare en aspekt att beakta är att flera av aspekterna kan ha påverkat företagen 
positivt men i den anmärkningen att de växt i storlek i form av exempelvis omsättning och 
personalomfattning. Regeringens mål med reformerna var att öka nyföretagandet för att det i sin 
tur är positivt för Sveriges tillväxt och utveckling. Om de redan etablerade företag växt har 
reformerna ändå lyckats genom att få fler sysselsatta och öka landets tillväxt, vilket var själva 
kärnan i regeringens agerande. Det finns även en viss sannolikhet, trots att den inte är statistisk 
signifikant enligt vår analys, att konjunkturen spelat en viss roll i utvecklingen som skett av nya 
företag sedan införandet av sänkt minimikrav på aktiekapital och slopad revisionsplikt. Detta 
beror på att införandet av dessa reformer skedde i samband med en uppgångsfas i ekonomin 
sedan den globala finanskrisen 2008. Det kan finnas en risk för att en eventuell effekt av 
konjunkturen skett med en viss förskjutning och att vår modell därför inte finner några samband. 
Dock är tidigare forskning inom detta område inte överens, viss forskning menar att konjunkturen 
påverkar nyföretagande (exempelvis Reynolds et al. 1994) medan andra inte funnit detta samband 
(exempelvis Sutaria & Hicks, 2004). Vidare stärks detta påstående av den så kallade push- och 
pull-effekten som menar att det finns starka argument att starta ett nytt företag i både låg- och 
högkonjunktur, detta på grund av exempelvis arbetslöshet vid lågkonjunktur och ökad efterfrågan 
vid högkonjunktur. Uppsatsens resultat förstärks ytterligare av Braun et al´s. (2013) studie, som 
visade att sänkt minimikrav på aktiekapital hade signifikant påverkan på nyföretagande under år 
som inte bestod av en ekonomisk uppgångsfas.  
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8.3 Kan det urskiljas några skillnader mellan olika branscher/industrier gällande 
resultatet av dessa reformer och i sådana fall vilka? 
 
När vi studerar om det finns några branscher/industrier som gynnats mer av dessa reformer finner 
vi att ”finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet”, ”utbildning” och ”förlag, radio, TV, film 
och telekommunikation” är de som ökat procentuellt mest. Gemensamt för samtliga tre branscher 
är att de alla tillhör service- och tjänstesektorn. Dessa är som tidigare nämnt extra känsliga mot 
uppstartaskostnader som exempelvis minimikrav på aktiekapital och borde därför gynnas av en 
sänkning, vilket också verkar vara fallet. Om vi dock studerar vilka som ökat procentuellt minst 
finner vi också branscher som tillhör service- och tjänstesektorn. Dessutom har branschen 
”tillverkning och dylikt” också procentuellt haft en relativt stor ökning under denna period vilket 
medför att det inte går att konstatera att sänkningen av minimikravet på aktiekapital och 
slopandet av revisionsplikten gynnat service- och tjänstesektorn extra mycket.  
 
 
8.4 Har den fortsatta utvecklingen av företag påverkats av reformerna och har i 
sådana fall graden av konkurser ökat sedan implementeringen av reformerna 2010? 
 
När vi studerar antalet avslutade företag finner vi inget tydligt samband med att de skulle 
påverkats av det sänkta minimikravet på aktiekapital och slopade revisionsplikten. Rent allmänt 
har antalet avslutade företag under perioden legat under genomsnittet per år med undantag för 
2010 då denna siffra var långt över genomsnittet under tidsperioden 1994-2013, 83 285 avslutade 
företag i jämförelse med ett genomsnitt på 47 012 avslutade företag. En stor majoritet av dessa 
avslutade företag var enskilda näringsidkare och en förklaring till detta kan vara att flera av dessa 
företag valde att omforma sin verksamhet till privat aktiebolag på grund av att det blev mer 
fördelaktigt än innan. Antalet företag som gått i konkurs ett år efter registrering påvisar heller inte 
några synliga tecken på att de skulle ha påverkats att de näringspolitiska reformerna. Om vi 
däremot studerar antalet konkurser två år efter registrering kan vi se att antalet konkurser ökat, 
både i absoluta tal och i procentuell proportion till antalet nystartade företag. Detta kan tyda på att 
fler oseriösa aktörer har startat upp ett nytt företag nu när det blivit mer lättillgängligt att göra det 
utan personligt betalningsansvar. Vår data är dock väldigt begränsad och innefattar endast en 
observation, företag som registrerade sig år 2011. Skulle studien genomföras igen om flertalet år 
är det inte säkert att det skulle ge samma resultat. Vid en sådan studie skulle det även vara möjligt 
att se antalet konkurser som sker inom fem år från registrering, vilket enligt teorin är inom det 
antal år som allra flest träder i konkurs.  
 
 
8.5 Vetenskapligt bidrag 
 
Detta avsnitt ämnar belysa uppsatsens praktiska och teoretiska bidrag. Uppsatsens resultat har 
visat att sänkt minimikrav på aktiekapital och slopad revisionsplikt haft en signifikant påverkan 
på nystartade företag. Det praktiska bidraget utifrån dessa resultat är att dessa näringspolitiska 
reformer haft en positiv inverkan på svenskt nyföretagande. Vidare har vi undersökt hur andra 
aspekter påverkat svenskt nyföretagande och vilken påverkan de haft i utvecklingen. Detta 
resultat kan vara till hjälp för exempelvis beslutsfattare i andra länder, med liknande 
företagsstruktur som Sverige, som är i behov att öka antalet nystartade företag. Vi har belyst vilka 
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branscher som gynnats mest respektive minst under den undersökta perioden vilket kan ligga till 
grund för framtida beslut ifall någon specifik bransch/industri anses vara i behov av utveckling. 
Avslutningsvis har vi inte funnit några tydliga resultat för att andelen konkurser skulle ha ökat i 
samband med införandet av dessa näringspolitiska reformer. Detta visar på att de positiva 
effekterna, i form av ökat nyföretagande överstiger nackdelarna, i form av en eventuell ökning av 
antal konkurser.   
 
Det teoretiska bidraget utifrån denna uppsats är framförallt att den har bidragit till att skapa en 
större kunskap inom ämnesområdet entreprenörskap. Resultatet visar att näringspolitiska 
reformer, och då först och främst sänkt minimikrav på aktiekapital och slopad revisionsplikt, har 
en positiv inverkan på nyföretagande. Uppsatsen har även belyst att olika branscher/industrier 
gynnats i olika grad av dessa åtgärder och att det därmed kan finnas olika näringspolitiska 
reformer och åtgärder som påverkar olika branscher/industrier på skilda vis. Vidare har uppsatsen 
inte funnit några tydliga tecken på att sänkt minimikrav på aktiekapital och slopad revisionsplikt 
skulle påverka seriositeten på de nystartade företagen.  
 
 
8.6 Förslag på fortsatt forskning 
 
Denna studie utgår ifrån en kvantitativ metod för att studera hur sänkta minimikravet på 
aktiekapital och den slopade revisionsplikten påverkat svenskt nyföretagande och dess fortsatta 
utveckling. Vi valde att framförallt fokusera på den institutionella nivån eftersom näringspolitiska 
reformer är en stor del av denna. Det skulle därför vara intressant att genomföra en kvalitativ 
undersökning och då framförallt studera hur den individuella nivån påverkat nyföretagandet. Det 
skulle även vara intressant att göra om vår studie om ett antal år, eftersom det fortfarande är 
relativt kort tidsperiod som undersökts i vår studie och resultatet kan tänkas bli annorlunda när 
det finns fler år att observera.  
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9. Avslutande reflektioner 
 
Detta avslutande kapitel syftar till att reflektera över reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
samt föra diskussioner kring vilket vetenskapligt bidrag studien tillhandahåller och våra förslag 
till fortsatt forskning inom området. Detta möjliggör utvärdering av studiens resultat 
 
 
9.1 Sanningskriterier 
 
Det är viktigt att en uppsats eller studie är både trovärdig och tillförlitlig, för att den ska anses 
vara vetenskaplig (Thurén, 2007, s. 26-27). Således är det viktigt, att som forskare, alltid sträva 
efter att uppnå en hög grad av reliabilitet och validitet (Holme & Solvang, 1997, s. 163). Enligt 
Patel och Davidsson (2011, s. 104) föreligger följande samband mellan begreppen reliabilitet och 
validitet: 
 

• Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet. 
 

• Hög validitet förutsätter dock hög reliabilitet. 
 
 
9.1.1 Reliabilitet 
 
Reliabilitet innebär att resultatet från studien är tillförlitligt och trovärdigt, vilket betyder att en ny 
liknande studie ska leda till likartade resultat och slutsatser. Reliabiliteten fastställs beroende på 
hur mätningen genomförs samt hur noggrann forskarna är vid bearbetning av den insamlade 
informationen (Holme & Solvang, 1997, s. 163). Reliabilitet är särskilt viktigt att uppnå inom 
kvantitativa studier, eftersom syftet är att kvantifiera och dra generella slutsatser är det viktigt att 
resultatet är representativt (Holme & Solvang, 1997, s. 94). Reliabilitet handlar således om att 
mäta på rätt sätt. Vi är av åsikten att resultatet uppnår en relativt hög grad av reliabilitet och att 
resultatet är representativt, eftersom vår empiriska studie visar på signifikanta samband mellan 
olika variabler. Vidare är den insamlade datan fri från attityder och åsikter, eftersom det handlar 
om ren rådata, som är insamlad via trovärdiga källor som Statistiska Centralbyrån, Bolagsverket, 
Tillväxtanalys och Ekonomifakta. Den empiriska studien vilar, i sin tur, på den teoretiska 
referensramen som bygger på insamlat teoretiskt material. Den teoretiska referensramen bygger i 
stor utsträckning på förhandsgranskade vetenskapliga publikationer, vilket talar för att vår modell 
är väl underbyggd och att våra resultat uppnår en tillfredsställande nivå av reliabilitet. 
 
 
9.1.2 Validitet 
 
Med validitet menas att undersökningen mäter vad som är relevant i ett visst sammanhang och 
ingenting annat, det vill säga rätt sak vid rätt tillfälle och genom att uppnå en hög grad av 
validitet kommer resultaten att överensstämma med verkligheten (Thurén, 2007, s. 26-27). I vårt 
fall handlar det om hur väl den utförda undersökningen stämmer överens med vår avsikt att 
undersöka näringspolitiska reformers påverkan på nyföretagande och konkurser. Inom området 
validitet finns det olika dimensioner som är viktig att beakta, exempel på en sådan är 
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innehållsvaliditet (Patel & Davidsson, 2011, s. 102-103). Innehållsvaliditet kan uppnås genom en 
logisk analys av substansen i modellen och hur väl utformad undersökningen är. Detta kopplas 
ofta till undersökningens teoretiska referensram genom att begrepp som är aktuella för det 
område som studeras översätts till termer av variabler. Detta används sedan för att genomföra 
själva studien och anskaffa den tillönskade informationen (Patel & Davidsson, 2011, s. 102-103). 
Innehållsvaliditeten genomsyrar hela arbetet, från teori till resultat, och lyckas studien få en bra 
täckning av problemområdet genom hela arbetet kan innehållsvaliditeten anses vara god (Patel & 
Davidsson, 2011, s. 103). Vi har genomfört en grundlig litteraturstudie och byggde vår modell på 
variabler vi funnit dokumenterad i tidigare forskning inom området som påverkar nyföretagande 
och konkurser. Vidare har vi tagit hjälp av en lektor i statistik vid Umeå Universitet för att 
konstruera vår modell och för att analysera våra variabler. Vi är således av åsikten att vår 
undersökning uppnår en relativt hög grad av innehållsvaliditet, eftersom vi använt oss av väl 
dokumenterad teori för att skapa vår modell och undersökningsvariabler samt att vi låtit en 
utomstående person som är väl insatt i statistik granska vår modell. Avslutningsvis anser vi att 
undersökningen mätt det som var avsett att mätas och dessutom med en hög grad av 
innehållsvaliditet, varför vi också bedömer att arbetet når upp till en tillräckligt hög nivå av 
validitet. 
 
 
9.1.3 Generaliserbarhet 
 
Generaliserbarhet handlar i grunden om i vilken utsträckning resultaten av en undersökning eller 
studie kan generaliseras och huruvida dessa kan tillämpas på grupper som inte ingår i den 
aktuella studien (Holme & Solvang, 1997, s. 156). Detta brukar allt som oftast inte vara några 
större problem inom kvantitativ forskning, vilket det kan vara inom kvalitativ forskning, eftersom 
det är svårt att generalisera intervjustudier, då människor ofta är olika individer och sällan är 
representativa för en hel population (Bryman, 2011, s. 320). Med bakgrund till detta och att vi 
genomfört en kvantitativ studie anser vi att generaliserbarheten är tämligen hög i undersökningen, 
speciellt som den data vi använt oss av är de faktiska siffrorna för antalet nystartade företag och 
konkurser. Vi anser att resultatet av vår studie är möjligt att generalisera till andra länder med 
liknande företagsstruktur och ekonomiskt klimat som Sverige. Detta kan ligga till grund för 
beslutsfattande gällande näringspolitiska reformer alternativt fungera vid utvärderingar av resultat 
och effekter av dessa. Det är dock viktigt att notera att studien är designad och utförd i en svensk 
kontext, vilket betyder att det inte nödvändigtvis går att generalisera resultatet till andra länder. 
 



	  

Referenser 
 
Aldrich, H.E. & Zimmer, C. (1986). Entrepreneurship through Social Net- works. Acta 

Universitatis Upsaliensis, 13–28. 
Alonso-Almeida, M. (2013). Influence of gender and financing on tourist company growth. 

Journal of Business Research, 66, 621-631 
Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion. Upplaga 2. Lund: 

Studentlitteratur. 
Andersson, J. (2005). Kapitalskyddet i aktiebolag.  Femte upplagan. Stockholm: Litteratur 

Companiet AB.  
Andersson, P. (2001). Expertise in credit granting: Studies on judgement and decision-making 

behavior. [Doktorsavhandling]. Stockholm: Stockholm School of Economics.  
Armington, C. & Z.J. Acs (2002). The Determinants of Regional Variation in New Firm 

Formation. Regional Studies. 36, 33–45. 
Armour, J. (2005). Who should make corporate law? EC legislation versus regulatory 

competition. Working Paper, 41 (11), 1-52 
Armour, J. (2006). Legal Capital: an Outdated Concept? European Business Organization Law 

Review. (1)  5-27.  
Aronson, R. L. (1991). Self Employment: a labor market perspective. ILR Press. Cornell 

University, Ithaca. 
Audretsch, D.B. & M. Fritsch (1994). The Geography of Firm Births in Germany. Regional 

Studies. 28, 359–366. 
Backman, M. (2007). New Firm Formation and Accessibility to Financial Intermediates, 

Jönköping International Business School (mimeo). 
Balcaen, S. & Ooghe, H. (2006). 35 years of studies on business failure: an overview of the 

classic statistical methodologies and their related problems. The British Accounting Review, 
38, 63-93. 

Becht, M., Mayer, C. & Wagner, H.F. (2008). Where do firms incorporate? Deregulation and the 
cost of entry. Journal of corporate finance, 14 (3), 241-256. 

Beck, T. & Demirguc-Kunt, A. (2006). Small and medium-size enerprises: Access to finance as a 
growth constraint. Jornal of banking & finance, 30, 2931-2943.  

Beck, T. & R. Levine (2000). New Firm Formation and Industry Growth. Does Having a Market- 
or a Bank-Based System Matter?, [Rapport]. Washington D.C.: The World Bank. 

Beckerman-Rodau, A. (2002). The Choice Between Patent Protection and Trade Secret 
Protection: A Legal and Business Decision. Journal of the Patent and Trademark Office 
Society,  84(5), 371-409. 

Bjornskov, C. & Foss, N. (2008). Economic Freedom and Entrepreneurial Activity: Some Cross 
Country Evidence, Public Choice, 134 (3-4), 307-328. 

Blackwell, D. W., Noland, T. R. & Winters, D. B. (1998). The Value of Auditor Assurance: 
Evidence from Loan Pricing. Journal of Accountning Research. 36 (1), 57-70. 

Blanchflower, D., Levine, P. & Zimmerman, D. (2003). Discrimination in the Small Business 
Credit Market. Review of Economics and Statistics, 85, 930–943. 

Bolagsverket (2011, 20 april) Effekter av en frivillig revision. Bolagsverket. 
http://bolagsverket.se/om/oss/nyheter/arkiv/2011/effekter-1.6779 [Hämtad 2014-01-29]. 

Bolagsverket (2012, 16 augusti) Sämre kvalitet på årsredovisningar och fler förseningsavgifter. 
Bolagsverket. http://bolagsverket.se/om/oss/press/meddelanden/2012/samre-kvalitet-pa-



	  

arsredovisningar-och-fler-forseningsavgifter-1.7596 [Hämtad 2014-02-02]. 
 
Bolagsverket (2014, 13 mars). Statistik om företag och föreningar. Bolagsverket. 

http://www.bolagsverket.se/om/oss/etjanster/statistik/statistik-1.3538 [Hämtad 2014-04-
02].  

Braun, R., Eidenmuller, H., Engert, A. & Hornuf, L. (2013). Does Charter Competition Foster 
Entrepreneurship? A Difference-in-difference Approach to European Comapny Law 
Reforms. Journal of Common Market Studies, 51, (3), 399-415. 

Braunerhjelm, P. (2007). Behövs entreprenörerna? Om deras betydelse för kunskapsutveckling, 
kommersialisering och tillväxt. Ekonomisk Debatt, 35, 19–34. 

Bruce, D.J. (2000). The Effects of United States Tax Systems on Transition into Self-
Employment. Labour Economics, 7, 545–74. 

Bruce, D. J. (2002). Taxes and Entrepreneurial Endurance Evidence from Self Employed. 
National Tax Journal, 55, 5–24. 

Bryman. A. (2011). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Upplaga 2. Stockholm: Liber 
ekonomi. 

Calidoni, F., Flodberg, C., Jernström, M., Quoreshi, S. & Sundell, L. (2007). Nyföretagandet i 
Sverige - En kartläggning av policyåtgärder i ett internationellt perspektiv samt 
kvantitativa analyser av nyföretagande i Sverige. [Rapport]. Östersund: Institutet för 
tillväxtpolitiska studier.  

Carter, R. & Van Auken, H. (2006). Small Firm Bankruptcy. Journal of Small Business 
Management. 4, 493-512. 

Charitou, A., Neophytou, E. & Charalambous, C. (2004). Predicting corporate failure: Empirical 
evidence for the UK. European Accounting Review, 13 (3), 465-497 

Collis, J., Jarvis, R. & Skerratt, L. (2004). The demand for the audit in small companies in the 
UK. Accountning and business research. 34 (2), 87-100. 

Collis, J. (2010) Audit Exemption and the Demand for Voluntary Audit: A Comparative Study of 
The UK and Denmark. International Journal of Auditing. 14, 211-231. 

Colombo, M.G. & Grilli, L. (2006). Funding Gaps? Access to Bank Loans by High-Tech Start-
Ups. Small Business Economics 29, 25–46. 

Coric, B. (2011). The Financial Accelerator Effect; Concept and Challenges. Financial Theory 
and Practice. 35 (2). 171-196. 

Davila, A, Foster, G. & Gupta, M. (2003). Venture capital financing and the groth of startup 
firm. Journal of Business Venturing, 28, 689-708. 

De Clercq, D. & Arenius, P. (2206). The Role of Knowledge in Business Start-up Activity. 
International Small Business Journal, 24(4), 339-358. 

Djankov, S., Ganser, T., McLiesh, C., Ramalho, R. & Shleifer, A. (2010) The Effect of 
Corporate Taxes on Investment and Entrepreneurship. American Economic Journal: 
Macroeconomics 2, 31-64. 

Dubini, P. & Aldrich, H.E. (1991). Personal and Extended Networks Are Central to the 
Entrepreneurial Process. Journal of Business Venturing, 6, 305–313. 

Eilifsen, A., Messier JR, W. F., Glover, S. M. & Prawitt, D.F. (2014). Auditing & assurance 
services. 3e Upplagan. Berkshire: McGraw-Hill Education 

Ejvegård, R. (2009). Vetenskaplig metod. 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur. 
Ekonomifakta. (2014). Fakta & Statistik. Ekonomifakta. http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/ 

[Hämtad: 2014-03-38].  
Engström, S. (2002). Kan nyckeltal påvisa framtida betalningsoförmåga? Balans, 3, 36-45. 



	  

Eriksson, B & Larsson, P. (2001) Starta eget-bidrag – en studie av framgångar och 
misslyckanden. [Forskningsrapport]. Uppsala: IFAU. 

Evans, J. & Borders A.L. (2014). Strategically Surviving Bankruptcy during a Global Financial 
Crisis: The Importance of Understanding Chapter 15. Journal of Business Research. 
67(1), 2738-2742. 

Ewang, F.N. (2007). An Analysis and Critique of the European Union's Minimum Capitalization 
Requirement. Charles Sturt University - Faculty of Law. 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1015708 

Falkenhall, B., Johansson, M. & Olofsson, J. (2003). Utvärdering av de närinspolitiska 
effekterna av stöd till start av näringsverksamhet. [Rapport]. Östersund: ITPS.  

FAR (2007). FARs samlingsvolym 2007 del 2. Stockholm: FAR Förlag AB 
FAR (2014). Revision. http://www.far.se/Branschen/Tjanster/Revision/ [Hämtad: 2014-02-28] 
Företagarna (2012). Småföretagen draglok i 20 år. Rapport från Företagarna. februari 2012. 

[Broschyr]. Stockholm: Företagarna.  
Garofoli, G. (1994). New Firm Formation and Regional Development. Regional Studies. 28, 

347–358. 
Gavrila, S.P. (2011). Setting up a limited company with sole shareholder in the european union 

countries. Risk in Contemporary Economy, 1, 70-79. 
Geroski, P.A. (1995). What Do We Know About Entry?, International Journal of Industrial 

Organization 13, 421–440 
Grant Thornton (2013) Den privata vård- och omsorgsmarknaden ur ett finansiellt perspektiv. 

Grant Thornton. http://viewer.zmags.com/publication/14e900a6#/14e900a6/1 [Hämtad: 
2014-04-23]. 

Guesnier, B. (1994). Regional Variation in New Firm Formation. Regional Studies. 28, 347–358. 
Hemström, C. &Giertz, M. (2013). Bolaggens rättsliga ställning – Om enkla bolag, 

handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag. Upplaga 10:1. Vällingby: Norstedts Juridik 
AB. 

Holme, I. M. & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur AB. 
Johansson-Lindfors, M. B. (1993). Att utveckla kunskap: om metodologiska och andra vägval 

vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. Lund: Studentlitteratur. 
Karlsson, C, & Nyström, K. (2007). Underlagsrapport nr 5 till Globaliseringsrådet. [Rapport]. 

Västerås: Globaliseringsrådet. 
Khalili Araghi, M. (2013). Comparing Logit, Probit and Multiple Discriminant Analysis Models 

in Predicting Bankruptcy of Companies. Asian Journal of Finance & Accounting, 5 (1), 48-
59. 

Kronofogdemyndigheten (2014). Konkurs. Kronofogdemyndigheten. 
http://www.kronofogden.se/Konkurs2.html [Hämtad: 2014-01-30] 

Lowe, J.D., Geiger, M.A. & Pany, K. (1999). The Effects of Internal Audit Outsourcing on 
Perceived External Auditor Independence. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 18, 
7-26. 

Lundström, A. & Stevenson, L.A. (2005). Entrepreneurship Policy: Theory and Practice. 
Springer. 

Miola, M. (2005). Legal capital and limited liability companies: The european perspective. 
ECFR, 4, 414-486 

Munemo, J. (2012). Business Regulations and Private Domestic Investment in Africa. Journal of 
African Business, 13(2), 157-164. 



	  

Nationalencyklopedin. (2014) Näringspolitik. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se/lang/näringspolitik [Hämtad: 2014-03-14]. 

Niemi, L. & Sundgren, S. (2012). Are modified audit opinions related to the availability of 
credit? Evidence from finnish SMEs. European Accounting Review, 21 (4), 767-796.  

Noack, U. & Beurskens, M. (2008). Modernising the German GmbH – Mere Window Dressing 
or Fundamental Redesign? European Business Organization Law Review. 9, 97-124. 

Nyström, K. (2007a). An Industry Disaggregated Analysis of the Determinants of Regional 
Entry and Exit, Annals of Regional Science, 41 (4), 877-896. 

Nyström, K. (2007b). Institutional Environment and New Firm Formation in Swedish Regions. 
[Rapport]. Stockholm: The Ratio Institute. 

Nyström, K. (2008). The Institutions of Economic Freedom and Entrepreneurship: Evidence 
from Panel Data. Public Choice, 134 (3-4), 269-282.  

Patel, R. & Davidsson, B. (2001). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning. Upplaga 4. Lund: Studentlitteratur AB 

Patent- och Registreringsverket. (2014, 3 mars). Årsstatistik. Patent- och Registreringsverket. 
https://www.prv.se/Patent/Statistik/Arsstatistik/ [Hämtad 2014-05-02] 

Platt, H. & Platt, M. (2011). Corporate board attributes and bankruptcy. Journal of Business 
Research. 65, 1139-1143. 

Poutziouris, P., Chittenden, F., Michaelas, N. & Oakey, R. (2000). Taxation and the 
Performance of Technology-Based Small Firms in the U.K. Small Business Economics, 14, 
11–36. 

Rees, H. & Shah, A. (1994). The Characteristics of the Self-Employed: The Supply of Labour. 
Employment in the Small Firm and the Labour Market, 317–327. 

Regeringskansliet. (2003). Proposition. 2003/04:163. Skattereduktion för utgifter för 
byggnadsarbete på bostadshus.  

Regeringskansliet. (2006). Proposition. 2006/07:94. Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. 
Regeringskansliet. (2007). Ändringar i patentlagen. [Faktablad]. Stockholm: Regeringskansliet.  
Regeringskansliet. (2008). Statens Offentliga Utredningar. 2008:49. Aktiekapitalet i privata 

aktiebolag. 
Regeringskansliet. (2008). Proposition. 2008/09:145. Omreglering av apoteksmarknaden.  
Regeringskansliet. (2009). Proposition. 2009/10:61. En sänkning av kapitalkravet för privata 

aktiebolag. 
Regeringskansliet. (2010). Proposition. 2009/10:204. En frivillig revision. 
Regeringskansliet. (2011). Statens Offentliga Utredningar. 2011:24. Sänkt restaurang- och 
cateringmoms.  
Reynolds, P.D., D.J. Storey & P. Westhead (1994). Cross-National Comparisons of the Variation 

in New Firm Formation. Regional Studies. 28, 443–456. 
Reynolds, P.D., Bygrave ,W.D., Autio, E., Cox, L.W. och Hay, M .(2002). Global 

Entrepreneurship Monitor, 2002 Executive Report. [Rapport]. London: London Business 
School.  

Riksdagen. (2011). Interpellation 2011/12:188. Försäljning av Bilprovningen.  
Román, C., Congregado, E. & Millán, J.M. (2013). Start-up incentives: Entrepreneurship policy 

or active labour market programme? Journal of Business Venturing, 28, 151–175. 
Sandström, T. (2010). Svensk aktiebolagsrätt. Upplaga 3. Vällingby: Norstedts Juridik AB. 
Sandström, T (2013) Handelsbolag och enkla bolag – en lärobok. Sjunde upplagan. Vällingby: 

Norstedts Juridik AB. 



	  

Saxenian, A. (2002). Brain Circulation: How High-skill Immigration Makes Everyone Better 
Off. The Brookings Review, 20(1), 28-31. 
 
Schumpeter, J.A. (1912). Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung. Kluwer Academic 

Publishers, 5-59. 
SFS 1967:837. Patentlagen. Stockholm: Justitiedepartementet. 
SFS 1987:672. Konkurslagen. Stockholm: Justitiedepartementet. 
SFS 2005:551. Aktiebolagslag. Stockholm: Justitiedepartementet. 
Skatteverket. (2010). Rot- och Rutarbeten. Skatteverket. 

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/husarbeterot.4.2e56d4ba1202f95
012080002966.html [Hämtad: 2014-04-09]. 

Statistiska Centralbyrån. (2014). Statistikdatabasen. Statistiska Centralbyrån. 
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistikdatabasen/ [Hämtad: 2014-04-05].  

Storey, D.J. (1994a). New Firm Growth and Bank Financing, Small Business Economics, 6, 139–
150. 

Storey, D.J. (1994b). Understanding the Small Business Sector. London: Routledge.  
Sundgren, S. (1998) Auditor choices and auditor reporting practices: Evidence from finnish 

small firms. The European Accounting, 7 (3), 441-465. 
Sutaria, V. & Hicks, D.A. (2004). New Firm Formation: Dynamics and Determinants, Annals of 

Regional Science, 38, 241–262. 
Svanström, T. (2008) Revision och rådgivning – Efterfrågan, kvalitet och oberoende. 

Doktorsavhandling. Umeå: Umeå School of Business.  
Svärd, F (2008). BRÅ: Slopad revisionsplikt öppnar för fusk och slarv. Dagens Juridik, [Online] 

19 augusti. Tillgänglig via; http://www.dagensjuridik.se/2008/08/bra-slopad-revisionsplikt-
oppnar-fusk-och-slarv [Hämtad: 2014-02-12] 

Thurén, T. (2007), Vetenskapsteori för nybörjare. Upplaga 2:1. Stockholm: Liber AB. 
Tillväxtanalys. (2014). Statistikportalen. Tillväxtanalys. 

http://www.tillvaxtanalys.se/sv/statistik/statistikportalen.html [Hämtad: 2014-04-02].  
Tucker, M. (2006). Access to Finance in Europé. Local Economy, 21, 78–83. 
Van Stel, A., Storey, D.J. & Thurik, A.R. (2007). The effect of business regulations on nascent 

and young business entrepreneurship. Small Business Economics. 28, 171-186. 
Verheul, I. & Thurik, A. R. (2001). Start-up capital: Does gender matter? Small Business 

Economics. 16, 329-345. 
Världsbanken. (2014).  http://www.doingbusiness.org/rankings [Hämtad 2014-03-02]. 
Watson, J. & Everett, J. (2004). Do small businesses have a high failure rate? Journal of 

Business Venturing, 8 (4), 621-631. 
Westlund, H. (2006). Social Capital in the Knowledge Economy. Theory and Empirics. Berlin: 

Springer. 
Yazdanfar, D. (2008) The bankruptcy determinants of Swedish SMEs. Institute for Small 

Business & Entrepreneurship. 1-15.  
Zahra, S. A. & Hansen, C. D. (2000). Privatization, entrepreneurship, and Global 

Competitivenss in the 21 Century. Competitiveness Review, 10 (1), 83-103. 
 
 
 
  



	  

Bilagor 
 
Bilaga 1 - Alla registrerade företag 1994-2013  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

År AB BAB BF BRF EK E FL FAB HB I KB KHF MB SF SB TSF BFL OFB Total 

1994 291 769 
 

451 18 573 9 790 366 692 286 
 

144 876 652 33 759 7 
 

8 
    

866 863 

1995 289 001 
 

448 18 663 10 115 386 588 317 
 

144 125 728 33 679 8 
 

8 
    

883 680 

1996 281 437 
 

441 18 823 10 343 406 820 333 
 

124 504 794 31 746 8 
 

8 
    

875 257 

1997 267 182 
 

433 19 018 10 602 428 177 390 
 

120 200 861 31 639 8 
 

8 
    

878 518 

1998 257 506 
 

431 19 201 10 830 445 785 450 
 

116 483 897 31 352 8 
 

8 
    

882 951 

1999 263 467 
 

427 19 824 11 233 463 645 542 
 

111 538 922 30 915 8 
 

8 
    

902 529 

2000 274 770 
 

424 20 360 11 594 482 423 657 
 

108 287 944 30 833 9 
 

9 
    

930 310 

2001 281 147 
 

423 20 946 11 893 497 662 750 
 

104 964 987 30 606 9 
 

9 
    

949 396 

2002 285 736 34 415 21 574 12 144 513 829 819 118 102 081 1 022 30 319 14 2 10 77 
 

20 157 968 371 

2003 288 052 35 413 22 001 12 434 528 758 841 121 99 831 1 057 30 080 21 2 10 76 
 

19 154 983 905 

2004 295 223 34 412 22 797 12 766 546 869 966 123 98 262 1 094 30 077 26 2 10 76 
 

19 146 1 008 902 

2005 301 628 33 411 23 701 13 103 563 618 1 130 124 96 553 1 124 30 008 37 2 10 71 
 

24 145 1 031 722 

2006 311 377 33 409 24 999 13 487 577 632 1 338 129 94 404 1 133 29 443 55 2 10 68 
 

25 136 1 054 680 

2007 326 052 31 403 26 342 13 765 584 300 1 611 135 92 734 1 161 28 919 68 2 10 66 14 28 135 1 075 776 

2008 340 186 35 397 26 095 11 931 550 524 1 929 141 86 731 1 177 25 157 77 2 11 63 16 28 131 1 044 631 

2009 350 903 35 393 26 409 12 475 521 528 2 053 140 85 232 1 191 25 021 87 2 11 53 17 25 124 1 025 699 

2010 372 097 34 383 27 017 12 893 485 486 2 260 134 82 029 1 183 24 304 104 2 11 63 17 25 120 1 008 162 

2011 401 800 35 372 27 631 13 277 494 423 2 486 130 78 357 1 203 23 588 111 2 11 62 17 28 102 1 043 635 

2012 426 940 37 357 28 051 13 770 500 849 2 631 129 74 447 1 184 22 318 112 2 9 62 18 29 85 1 071 030 

2013 450 594 39 349 28 608 14 268 506 390 2 791 126 71 459 1 210 21 746 115 2 8 62 19 29 84 1 097 899 



	  

Bilaga 2 - Avslutade företag 1994-2013  
 

År AB BAB BF BRF EK E FL FAB HB I KB KHF    MB SF SB TSF BFL OFB Total 

1994 17 639 
 

3 46 122 9 469 8 
 

6 568 6 1 364 
       

35 225 

1995 19 192 
 

3 66 119 13 830 31 
 

9 721 7 2 354 
       

45 323 

1996 21 300 
 

7 106 225 15 669 44 
 

28 791 12 4 235 
       

70 389 

1997 28 476 
 

8 135 233 14 965 25 
 

14 123 11 2 829 
  

1 
    

60 806 

1998 24 591 
 

2 307 299 12 652 37 
 

11 214 16 2 358 
       

51 476 

1999 10 543 
 

4 203 206 11 034 44 
 

12 181 7 2 291 
       

36 513 

2000 9 401 
 

3 205 207 10 263 55 
 

10 769 12 2 071 
       

32 986 

2001 10 194 
 

1 222 230 9 513 62 
 

9 489 7 1 849 
       

31 567 

2002 11 527 2 8 144 257 8 875 92 3 9 262 11 1 939 
     

2 4 32 126 

2003 13 104 2 2 165 253 8 781 98 1 8 474 13 1 858 
   

1 
 

3 3 32 758 

2004 12 117 3 1 160 259 8 605 52 3 8 522 15 1 883 
     

2 8 31 630 

2005 14 156 1 1 153 367 9 070 73 6 8 528 25 1 966 
   

5 
  

1 34 352 

2006 14 145 
 

2 126 346 11 359 91 2 8 374 26 2 018 
   

3 
 

3 9 36 504 

2007 13 319 2 6 184 443 19 559 157 3 8 542 14 1 994 
   

2 
 

1 1 44 227 

2008 13 446 
 

1 1 172 2 783 58 471 212 4 13 148 29 5 744 
   

3 
 

3 4 95 020 

2009 13 574 1 
 

200 302 53 107 334 2 7 547 27 1 636 1 
    

6 7 76 744 

2010 13 178 3 1 197 380 59 135 351 7 8 157 38 1 827 1 
  

1 1 4 4 83 285 

2011 14 547 
 

2 168 393 10 763 342 6 8 143 39 1 808 
   

1 
 

2 18 36 232 

2012 14 256 
 

7 224 440 11 004 385 5 8 272 76 2 127 2 
 

2 
  

3 17 36 820 

2013 15 648 
  

214 445 10 955 430 5 7 084 24 1 441 3 
 

1 
  

2 2 36 254 

Genomsnitt 15 218 2 3 220 415 18 354 146 4 10 345 21 2 280 2 
 

1 2 1 3 7 47 012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Bilaga 3 - Nyregistrerade företag 1994-2013  
 
År AB BAB BF BRF EK E FL FAB HB I KB KHF MB SF SB TSF BFL OFB Total 

1994 21 613 
  

227 486 
 

72 
 

10 238 67 3 916 1 
 

1 
    

69 962 

1995 16 424 
  

156 444 
 

62 
 

8 970 83 2 274 1 
      

62 140 

1996 13 736 
  

266 453 
 

60 
 

9 170 78 2 302 
       

61 966 

1997 14 221 
  

330 492 
 

82 
 

9 819 78 2 722 
  

1 
    

64 067 

1998 14 915 
  

490 527 
 

97 
 

7 497 52 2 071 
       

55 909 

1999 16 504 
  

826 609 
 

136 
 

7 236 32 1 854 
       

56 091 

2000 20 704 
  

741 568 
 

170 
 

7 518 34 1 989 1 
 

1 
    

60 767 

2001 16 571 
  

808 529 
 

155 
 

6 166 50 1 622 
       

50 653 

2002 16 116 2 
 

772 508 
 

161 1 6 379 46 1 652 5 
 

1 
  

1 1 50 687 

2003 15 420 3 
 

592 543 
 

120 4 6 224 48 1 619 7 
    

2 
 

48 292 

2004 19 288 2 
 

956 591 
 

177 5 6 953 52 1 880 5 
    

2 
 

56 627 

2005 20 561 
  

1 057 704 
 

237 7 6 819 55 1 897 11 
    

5 
 

57 172 

2006 23 894 
  

1 424 730 
 

299 7 6 225 35 1 453 18 
    

4 
 

59 462 

2007 27 994 
  

1 526 722 
 

430 9 6 874 42 1 468 13 
   

14 4 
 

65 323 

2008 27 555 2 
 

895 723 
 

534 10 6 278 44 1 361 9 
 

1 
 

2 3 
 

61 771 

2009 24 228 
  

493 754 
 

473 1 5 972 41 1 252 7 
   

1 2 
 

56 391 

2010 34 708 1 
 

799 807 
 

568 1 5 309 32 1 066 18 
   

1 4 
 

67 303 

2011 43 959 
  

769 784 
 

574 1 4 650 61 988 9 
    

3 
 

71 496 

2012 39 263 1 
 

629 950 
 

530 2 4 376 55 772 3 
   

1 4 
 

63 950 

2013 39 137 
  

750 966 
 

590 1 4 143 49 805 6 
   

1 2 1 62 893 

Genomsnitt 23 341 2 
 

725 645 
 

276 4 6 841 52 1 748 8 
 

1 
 

3 3 1 60 146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Bilaga 4 - Aspekter som var med i regressionen (ej kategorivariabler) 
 

År 
Nystartade 
företag 

Avslutade 
företag 

Totalt 
registrerade 
företag Bolagsskatt 

Sociala 
avgifter 

Inkomst-
skatt 

Arbetskrafts-
invandring 

BNP, 
Mdkr 

Konjunktur 
(100 
normalt) 

Arbetslöshet 
16-64 år 

Offentlig 
sektor, 
antal 
anställda 

1994 69 962 35 225 866 863 0,28 0,40 0,31 2318 2234,2 99,6 0,11 1393 

1995 62 140 45 323 883 680 0,28 0,41 0,32 1885 2322,2 101,4 0,10 1368 

1996 61 966 70 389 875 257 0,28 0,43 0,32 2109 2359,6 93,6 0,11 1339 

1997 64 067 60 806 878 518 0,28 0,44 0,32 1975 2423,5 103,9 0,11 1294 

1998 55 909 51 476 882 951 0,28 0,45 0,32 2527 2525,4 95,5 0,09 1308 

1999 56 091 36 513 902 529 0,28 0,46 0,31 2477 2643,1 110,0 0,08 1322 

2000 60 767 32 986 930 310 0,28 0,47 0,30 3226 2760,8 103,0 0,07 1319 

2001 50 653 31 567 949 396 0,28 0,48 0,31 2827 2795,6 91,7 0,06 1318 

2002 50 687 32 126 968 371 0,28 0,48 0,31 3074 2865,1 95,4 0,06 1331 

2003 48 292 32 758 983 905 0,28 0,50 0,31 3303 2932,0 92,4 0,07 1338 

2004 56 627 31 630 1 008 902 0,28 0,50 0,32 6768 3056,1 104,8 0,07 1347 

2005 57 172 34 352 1 031 722 0,28 0,50 0,32 8669 3152,7 110,6 0,08 1328 

2006 59 462 36 504 1 054 680 0,28 0,50 0,32 10164 3288,2 112,6 0,07 1335 

2007 65 323 44 227 1 075 776 0,28 0,50 0,32 8884 3397,2 106,1 0,06 1337 

2008 61 771 95 020 1 044 631 0,28 0,43 0,31 8369 3376,4 73,1 0,06 1309 

2009 56 391 76 744 1 025 699 0,26 0,47 0,32 6275 3206,6 106,4 0,08 1284 

2010 67 303 83 285 1 008 162 0,26 0,47 0,32 7506 3416,9 118,5 0,09 1274 

2011 71 496 36 232 1 043 635 0,26 0,48 0,32 9926 3517,1 89,6 0,08 1288 

2012 63 950 36 820 1 071 030 0,26 0,46 0,32 10121 3549,7 87,1 0,08 1280 

2013 62 893 36 254 1 097 899 0,22 0,46 0,32 8173 3604,0 108,0 0,08 1285 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Bilaga 5 - Aspekter som var med i regressionen (kategorivariabler) 
 

Vård Restaurang Patent Apotek Bilprovning Reg_egendom Rut Rot 
Aktiekapital & 
Revision 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 1 0 0 

0 0 1 0 0 0 1 1 0 

0 0 1 1 0 0 1 1 0 

1 0 1 1 1 0 1 1 1 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 

 
 
Bilaga 6 - Låna kapital 
 
År Betydligt enklare Något enklare Oförändrat Något svårare Betydligt svårare 

2013 0 5 85 10 0 

2012 0 1 74 24 2 

2011 0 0 58 37 6 

2010 1 5 79 14 1 

2009 2 7 67 20 4 

 
År Utlånat, venture capital 

2007 3916 

2008 4789 

2009 3057 

2010 2696 

2011 2354 

2012 1939 

 
 
 
 



	  

Bilaga 7 – Andel av BNP till forskning och utveckling 
 
År Procent av BNP 

1995 3,25 

1997 3,46 

1999 3,57 

2001 4,13 

2003 3,80 

2005 3,57 

2007 3,47 

2009 3,62 

2011 3,38 
 
 
 
Bilaga 8 - Regressionsanalys 
 
Term                                 Coef   SE Coef   T-Value   P-Value      VIF 

Constant                     54659 135008 0,4 0,696 
 

Arbetslöshet  288840 174638 1,65 0,137 10,06 

Sociala avgifter                    -2711 74328 -0,04 0,972 6,26 

Konjunktur  135 123 1,09 0,306 2,19 

Offentlig sektor 48,8 45,8 1,07 0,318 2,5 

Bolagsskatt   90456 140117 0,65 0,537 5,13 

Inkomstskatt      -394945 422951 -0,93 0,378 3,87 
Dummy_Aktiekapital & Revision 13902 4764 2,92 0,019 4,82 

Dummy_apotek -13123 7513 -1,75 0,119 14,06 

Dummy_rut 14039 4967 2,83 0,022 7,46 

Dummy_rot 1559 2942 0,53 0,611 2,76 

Dummy_restaurang -2106 5108 -0,41 0,691 3,12 

 
Bilaga 9 - Regressionsanalys för att urskilja vilka variabler vi skulle ha med (ej 
kategorivariabler) 
 
Aspekter Coef SE Coef T-value P-Value VIF 
Bolagsskatt 161031 129312 1,25 0,241 4,61 
Sociala avgifter -133482 56122 -2,38 0,039 3,76 
Inkomstskatt -426413 416439 -1,02 0,33 3,95 
Arbetskraftsinvandring 1,09 1,31 0,83 0,425 23,41 
BNP, Mdkr 6,6 15,8 0,42 0,683 66,47 
Konjunktur  149 116 1,29 0,227 2,03 
Arbetslöshet  226762 213184 1,06 0,312 15,8 
Offentlig sektor 26,6 53,3 0,5 0,628 3,57 



	  

Bilaga 10 - Regression för att urskilja vilka variabler vi skulle ha med (kategorivariabler) 
 
Aspekter Coef SE Coef T-value P-value VIF 
Vård 5963 3760 1,59 0,174 14,72 
Restaurang 3412 4283 0,8 0,462 10,74 
Patent 12203 3474 3,51 0,017 17,86 
Apotek -14409 3471 -4,15 0,009 14,69 
Rot 230 1604 0,14 0,892 4,02 
Bilprovning 5963 3760 1,59 0,174 14,72 
Rut 12203 3474 3,51 0,017 17,86 

 
 
 
Bilaga 11 - Individuella Residualanalyser 
 
Bolagsskatten 
 

             
 

Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 

Constant 26867 38046 0,71 0,49  
Bolagsskatt 113692 136304 0,83 0,416 2,37 

Aktiekapital/ 
revision 10865 4781 2,27 0,036 2,37 
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Sociala avgifter 
 

 
 
 
 
 
 

Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 

Constant 103128 17020 6,06 0  
Sociala avgifter -96346 36718 -2,62 0,018 1,01 

Aktiekapital/ 
revision 8469 2681 3,16 0,006 1,01 

 
 
Inkomstskatt 
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Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 

Constant -64164 98818 -0,65 0,525  
Inkomstskatt 392145 315678 1,24 0,231 1,1 
Aktiekapital/ 

revision 6617 3184 2,08 0,053 1,1 

 
 
Arbetskraftsinvandring 
 

 
 

Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 

Constant 57737 2665 21,66 0  
Arbetskrafts-invandring 0,18 0,484 0,37 0,714 1,43 

Aktiekapital/ revision 7064 3764 1,88 0,078 1,43 
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BNP 
 

 
 
 

Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 

Constant 69173 10377 6,67 0  
BNP, Mdkr -3,74 3,63 -1,03 0,317 1,66 

Aktiekapital/ 
revision 10403 3959 2,63 0,018 1,66 

 
 
Konjunktur 
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Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 

Constant 52472 12173 4,31 0  
Konjunktur  61 121 0,51 0,62 1 

Aktiekapital/ 
revision 7790 3143 2,48 0,024 1 

 
 
Arbetslöshet 
 

 
 

Term Coef SE Coef T-Value P-Value VIF 

Constant 44948 5626 7,99 0  
Arbetslöshet 171067 68936 2,48 0,024 1 
Aktiekapital/ 

revision 7478 2716 2,75 0,014 1 
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Scatterplot of SRES7 vs FITS7



	  

Offentlig sektor 
 

 
 
 
 
 

Term Coef SE Coef T-Value P-Value    VIF 

Constant -42999 68486 -0,63 0,538  
Offentlig sektor 76,4 51,5 1,48 0,156 1,68 

Aktiekapital/ 
revision 11470 3858 2,97 0,009 1,68 
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