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SAMMANFATTNING 

 

Efter att ha fördjupat mig i den teori som finns upptäckte jag att de svenska handelsrelationerna med 

Frankrike är förhållandevis små i jämförelse med andra länder med motsvarande industriella 

utveckling och inhemska konsumtion, varpå jag ansåg det intressant att gå djupare in på detta. För att 

finna orsaker till fenomenet valde jag att utgå från de villkor företagare har i de båda länderna, såsom 

tillgängliga företagsformer, arbetslagstiftning och skattesatser. Uppsatsens syfte var därmed att 

analysera villkoren för att starta och driva företag i Sverige respektive Frankrike för att se vilka 

skillnader som fanns. Utifrån detta syfte kom jag fram till följande problemställning: ”Skiljer sig 

villkoren för att driva företag i Frankrike respektive Sverige åt och utgör detta ett hinder för svensk 

företagsetablering i Frankrike?”  

Den teori som fångades in visade att skillnaderna i företagarnas villkor länderna emellan inte var stora, 

däremot finns stora kulturella skillnader mellan. Med detta som utgångspunkt valde jag därefter att 

genomföra en kvalitativ undersökning där svenska företagare i Frankrike intervjuades. Resultatet av 

undersökningen var att, även om skillnaderna i företagarnas villkor i teorin är små, finns det stora 

verkliga skillnader, exempelvis i hur lagar och normer tolkas och tillämpas olika länderna emellan. 

Dessa skillnader är förenade med kulturella aspekter som för en person som inte kan språket och 

känner till landets kultur är svåra att upptäcka. För svenska företagare som vill etablera sig i Frankrike 

är denna kunskap därmed ett måste för att lyckas. 

 

ABSTRACT 

 

The existing theory shows that Sweden’s trade relations with France are relatively small and not as 

developed as with other industrialized countries with a large domestic consumption. To find the 

reasons behind this, I examined the entrepreneurial conditions in both countries, for example the 

labour law, tax rates and type of companies. The purpose of the thesis was as a result to analyse the 

entrepreneurial conditions in both countries to see whether there where differences susceptible to 

restrain the creation of Swedish companies in France. In the shape of a question: “Does the 

entrepreneurial conditions when it comes to setting up and running a business differ between Sweden 

and France and does this represent an obstacle in the creation of Swedish companies in France?” 

While exploring the theory in the subject it came to my knowledge that the conditions, in theory, did 

not differ to a wide extent. There were however big cultural differences between the two countries. 

The empirical study showed that real differences exist, especially when it comes to how laws and 

standards are in fact interpreted and applied. These differences are attached to cultural aspects, difficult 

to discover for a person who doesn’t know the French language and its culture. As a result, for a 

Swedish entrepreneur to be successful in France, knowledge in the French language and culture is 

indispensable. 
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1. INLEDNING 

 

Den här uppsatsen handlar om villkoren för att starta och driva företag i Frankrike respektive 

Sverige, och dess inverkan på den svenska företagsetableringen i Frankrike. Ämnesvalet har 

sin i grund i att jag, genom att jag läser internationell handel i Frankrike, har förvärvat en hel 

del kunskap inom fransk företagarkultur och entreprenörskap. Dessutom har jag ett stort 

personligt intresse för Frankrike som land och dess position som handelspartner i ett alltmer 

öppet Europa. 

Vid en företagsetablering finns det många aspekter att beakta. En affärsidé
1
 och en affärsplan

2
 

måste göras, företaget måste registreras samt skatteanmälas, bolagets form måste bestämmas 

och eventuella investeringar måste finansieras genom exempelvis lån på banken (Lundén, 

2010). Denna uppsats kommer att lägga fokus på de rent tekniska förutsättningarna vid en 

utlandsetablering, såsom praktiskt tillvägagångssätt, de olika företagsformerna att välja bland 

samt ländernas arbetslagstiftning. Utöver de rent tekniska förutsättningarna måste företagaren 

också uppmärksamma de eventuella kulturella skillnaderna mellan företagets hemland och 

dess etableringsland som kan uppstå vid en utlandsetablering. Enligt Nobes & Parker (2004) 

är just kulturella skillnader mellan två länder en huvudorsak till att det finns praktiska 

skillnader vad gäller företagande. 

Hofstede (2008) menar att kulturella skillnader bl a leder till att lagar och regler tolkas och 

tillämpas olika i olika kulturer. För att få en heltäckande bild av företagarnas villkor i två 

länder är med andra ord den kulturella aspekten ofrånkomlig, då skillnader som inte finns i 

teorin kan finnas i praktiken. Genom att analysera både den tekniska och kulturella delen är 

tanken att just en heltäckande analys ska uppnås.  

 

1.1 Bakgrund 

Sveriges inträde i EU 1995 innebar ett öppnande av den svenska marknaden mot kontinenten. 

Siffror från ekononomifakta.se visar att utrikeshandel har ökat avsevärt sedan 1994. Mellan 

1994 och 2007 ökade den svenska exporten till EU med nästan 140 %, medan den svenska 

importen från EU ökade med drygt 180 %. En marknad med stor inhemsk konsumtion och 

dessutom en stor öppenhet gentemot utländska investeringar och utländskt kapital är 

Frankrike. Denna öppenhet visas i en rapport gjord av det franska Ekonomiministeriet över de 

utländska investeringarna i Frankrike under 2009. Rapporten visar att andelen utländskt 

kapital i form av direktinvesteringar
3
 i Frankrike är hela 35 % av BNP, vilket är tredje störst i 

världen efter Spanien och England (Lagarde, 2010).  

                                                             
1 En affärsidé är själva grunden i företagets verksamhet, en plattform från vilket allt annat utgår. Den bör vara 

nedskriven i ord (Lundén, 2010).  
2 En affärsplan beskriver företagets verksamhet och affärsmål samt vad företaget planerar att göra för att nå 

dessa mål. En affärsplan används för att analysera styrkor och svagheter i affärsidén för att kunna förverkliga 

den. Innehållet varierar men följande punkter återfinns ofta: affärsidé, ägarnas kompetens, bransch, produkter, 

marknad, konkurrenter, kunder, marknadsföring och försäljning, framtidsprognoser, etc (Lundén, 2010). 
3 En direktinvestering ”innebär att ett företag äger 10 procent eller mer av aktierna/andelarna eller röstvärdet i en 

verksamhet belägen i ett annat land. En direktinvestering kan ske genom en nybildning, förvärv av ett befintligt 

företag eller följdinvestering” (www.sweden.gov.se/sb/d/5865). 
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Möjligheterna att som företagare starta och driva företag i Frankrike har dessutom troligtvis 

aldrig varit mer gynnsamma. Frankrikes president Nicolas Sarkozy har sedan 2007 drivit en 

politik vars mål har varit att främja landets tillväxt genom en liberalisering av ekonomin. 

Privatisering av statligt ägda företag, slopande av monopol samt en förenkling av landets 

administrativa system för att stimulera utländskt kapital i Frankrike är några av de åtgärder 

som har vidtagits. Fransk arbetslagstiftning som under många år har haft stämpeln som 

väldigt omfattande och invecklad håller också på att luckras upp. Sarkozy vill göra 

arbetsmarknaden mer självständig att lösa konflikter genom att ge dess parter mer 

handlingskraft och ansvar att sluta kollektivavtal. Incitament till att arbeta mer än de 

lagstadgade 35 timmarna i veckan ges också genom högre ersättning för övertidsarbete 

(Attali, 2008). 

I en studie gjord av KPMG om ett företags driftskostnader i olika länder hamnar Frankrike på 

andra plats bland de undersökta europeiska länderna, mycket tack vare sin relativt billiga 

arbetskraft. Undersökningen använder USA som referenspunkt och driftskostnaderna för 

företag i Frankrike är i genomsnitt 1,7 % lägre än i USA, medan de till exempel i Tyskland är 

2,6 % högre än i USA (KPMG, 2010, s. 2). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Som vi ser är den franska marknaden attraktiv för utländskt kapital och i och med sin stora 

befolkning och starka köpkraft är den inhemska konsumtionen bland de största inom EU. 

Franska företagares uppfattning om sitt svenska dito är god. 2004 presenterade 

Kommerskollegium en rapport, ”Sveriges ekonomiska förbindelser med Frankrike”, gjord på 

uppdrag av Utrikesdepartementet. Enligt denna uppfattas svenska varor i Frankrike som 

högkvalitativa och representerande högt tekniskt kunnande. Intresset för svenska varor är 

dessutom högt. Enligt samma rapport är dock en del franska företagare av uppfattningen att 

många svenska företag är väldigt försiktiga. 

Den svenska exporten, och i viss mån även svenska direktinvesteringar, har enligt 

Kommerskollegium stor potential, mycket tack vare den just nämnda höga inhemska 

konsumtion tillsammans med det faktum att svenska varor har ett högt anseende i Frankrike. 

Problemet är dock att denna potential är outnyttjad och i verkligheten är den svenska exporten 

liten i förhållande till andra jämförbara länder. Kommerskollegium menar att detta bl a beror 

på kulturella skillnader, byråkrati, oro på arbetsmarknaden och språkkrav.  

Uppfattningen om kulturella skillnader styrks av Hofstede (2008) som i sin bok 

”Organisationer och kulturer” visar att stora kulturella skillnader mellan Sverige och 

Frankrike finns. Han menar också att ett lands kultur avspeglas i dess institutioner och 

lagstiftning, som anpassas till kulturen och därefter ser till att den (kulturen) upprätthålls. Det 

är med andra ord inte omöjligt att två länder med olika kulturer även har olika lagar och 

regler. Målet är därmed att undersöka huruvida svenska företagares oro över den franska 

kulturen och dess inverkan på byråkrati och arbetslagstiftning m m faktiskt har någon reell 

grund. Med andra ord, skiljer sig villkoren för att driva företag i Frankrike respektive Sverige 

åt och utgör detta ett hinder för svensk företagsetablering i Frankrike?  
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1.3 Problemformulering 

Skiljer sig villkoren för att driva företag i Frankrike respektive Sverige åt och utgör detta ett 

hinder för svensk företagsetablering i Frankrike? 

 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att analysera villkoren för att starta och driva företag i Frankrike och 

Sverige för att på så vis ta reda på om den låga svenska företagsetableringen i Frankrike beror 

på reella skillnader i dessa villkor eller om det bara är en uppfattning som svenska företagare 

har. 

 

1.5 Avgränsningar 

Vid en utlandsexpandering har företagaren flera alternativ att välja bland. Man kan välja 

alternativen indirekt eller direkt export, licensavtal, joint venture
4
 eller direktinvestering

5
. Det 

som skiljer alternativen åt är den finansiella risken samt kontrollen över verksamheten (Rapp, 

1999). I denna uppsats kommer endast villkoren för att fysiskt etablera ett företag i dessa 

länder att behandlas, detta för att få en så rättvis bedömning mellan länderna som möjligt. 

I uppsatsen jämförs villkoren att starta och driva företag i de båda länderna, men tonvikten 

ligger på franska förhållanden, som beskrivs mer utförligt. Syftet med detta är att få upp det 

svenska intresset för den franska marknaden och fokus i analysen ligger därmed på de hinder 

som idag finns för svenska företag. I kapitel 2.1 beskrivs endast översiktligt ländernas 

nuvarande handelsutbyte för att ge läsaren en orientering över nuvarande förhållanden. De 

olika företagsformerna och dess skattesatser i respektive land presenteras i generella termer, 

vilket innebär att exempelvis olika former av bidrag eller möjligheter att via dispositioner 

minska vinsten har utelämnats.  

Uppsatsen har som syfte att för gemene man visa det praktiska tillvägagångssättet vid 

företagsbildande och därmed har arbetet fokuserats på småföretag och inte koncerner. 

Definitionen av små företag utgår från Europeiska kommissionens rekommendation (1996: 

96/280/EG). Den definierar små företag som företag upp till 49 anställda och med en 

omsättning som inte överstiger € 7 miljoner eller en balansomslutning som inte överstiger € 5 

miljoner. I texten jämställs små företag med det sammansatta ordet småföretag. Jag har 

avslutningsvis inte utvecklat frågan om de övriga tillstånd som krävs vid själva etableringen i 

form av exempelvis bygglov eller övriga kommunala eller statliga beslut, även det ligger 

utanför syftet med denna uppsats. 

 

 

                                                             
4 Innebär att flera företag satsar tillgångar och resurser i en gemensam organisation. 
5 Kan ske genom uppköp av aktier i ett redan existerande företag (s k acquisition) eller genom en s k start-up 

vilket innebär att företaget etablerar en ny enhet genom en direktinvestering på den utländska marknaden. 
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1.6 Uppsatsens disposition 

Kapitel 2 avser uppsatsens teoretiska referensram. Först presenteras, som en bakgrund, den 

aktuella handeln mellan Sverige och Frankrike med begrepp som direktinvesteringar och 

export. Därefter tas den kulturella aspekten upp med hjälp av Hofstedes teorier om en kulturs 

dimensioner. Kapitlet fortsätter med en jämförelse av de formella förutsättningar som gäller i 

länderna, hur man praktiskt går tillväga för att bilda företag, vilka företagsformer som finns 

och deras kännetecken, samt aktuella skattesatser. För att ytterligare ge läsaren en insyn 

behandlas därefter den arbetsrättsliga lagstiftningen med skillnader som finns länderna 

emellan. 

I kapitel 3 går jag igenom både det teoretiska och praktiska tillvägagångssättet i 

uppsatsarbetet. Jag börjar med att redogöra för den övergripande vetenskapsteori som använts. 

Undersökningens praktiska genomförande presenteras med bl a val av undersökningsmetod, 

urval och datainsamlingsmetod. Kapitlet avslutas med en diskussion kring undersökningens 

validitet och reliabilitet. 

Kapitel 4 utgörs av det empiriska material som har samlats med hjälp av intervjuer av svenska 

företagare som har etablerat företag i Frankrike. I kapitel 5 analyseras sedan teorin och 

materialet från den empiriska undersökningen. Uppsatsen avslutas med kapitel 6 där slutsatser 

dras, en sammanfattande diskussion förs och frågor inför fortsatt forskning tas upp. 
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2. TEORI 

 

I teorikapitlet är det primära målet att ge en bredare och djupare kunskap kring problematiken 

i det inledande kapitlet, varför de kulturella skillnaderna länderna emellan kommer att tas upp. 

De kulturella skillnaderna kommer att åskådliggöras med hjälp av Geert Hofstedes berömda 

”dimensioner av kultur”. Först presenteras emellertid Sveriges och Frankrikes nuvarande 

handel genom att de svenska direktinvesteringarna i, och den svenska exporten till, Frankrike 

presenteras. Därefter presenteras fyra, av mig utvalda, viktiga förutsättningar vid en 

företagsstart i Sverige och Frankrike, i tur och ordning: (1) det praktiska tillvägagångssättet 

vid företagsbildningen, (2) de olika företagsformer som finns tillgängliga i de båda länderna, 

(3) den grundläggande arbetslagstiftningen och (4) skattesituationen i länderna. 

 

2.1 Handeln mellan Sverige och Frankrike 

2.1.1 Svenska direktinvesteringar i Frankrike 

Frankrike är det tredje största mottagarlandet av utländska direktinvesteringar i världen med $ 

65 miljarder under 2009 (Lagarde, 2010). Det utländska kapitalet i Frankrike i form av 

direktinvesteringar uppgick enligt INSEE (2007) till € 645,6 miljarder. Enligt Invest in France 

Agencys årsrapport 2009 uppgick de svenska direktinvesteringarna i Frankrike den 31 

december 2008 till € 5,7 miljarder, vilket alltså är ca 0,9 % av det totala utländska kapitalet i 

form av utlandsinvesteringar i Frankrike
6
.  

De sammanlagda svenska direktinvesteringstillgångarna i utlandet uppgick enligt SCB (2008) 

till ca 2 414 miljarder SEK, vilket motsvarar ungefär € 251 miljarder
7
. Bland de länder med 

svenska investeringstillgångar återfinns Finland och USA i topp med 345 och 331 miljarder 

SEK respektive. Andra länder där de svenska direktinvesteringarna är stora är Nederländerna, 

Storbritannien, Danmark och Tyskland. Av de ca € 251 miljarder svenska tillgångarna i 

utlandet i form av direktinvesteringar återfinns ca 2,3 % i Frankrike
8
.  

Under 2009 år drevs det 21 svenska investeringsprojekt i Frankrike, vilket skapade 1 486 

arbetstillfällen. Av de sammanlagt 22 645 utländska företag i Frankrike var 723 stycken 

svenska, motsvarande ca 3,1 %. Av de sammanlagt ca 2,8 miljoner arbetstillfällen som 

skapades av dessa utländska direktinvesteringar var ca 75 200 svenska, motsvarande ca 2,7 % 

(Invest in France Agency, Bilan, 2009, s. 27). 

2.1.2 Svensk export till Frankrike 

Värdet av svensk varuexport under 2009 uppgick till 998 miljarder SEK. Den svenska 

varuexporten till Frankrike var under samma år ca 50,7 miljarder SEK, motsvarande 5,1 % av 

den totala svenska varuexporten (SCB, 2010). Värdet av fransk varuimport uppgick år 2008 

                                                             
6 € 5,7 miljarder/€ 645,6 miljarder 
7 Enligt växelkurs den 23/4-10, 1 SEK motsvarar 0,104270561 EUR 
8 € 5,7 miljarder/ € 251 miljarder 
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till sammanlagt € 477,9 miljarder och den svenska marknadsandelen på den franska 

importmarknaden uppgick således till ca 1,4 % 
9
 (INSEE, 2007). 

 

2.2 Den kulturella aspekten: skillnader mellan länderna 

 2.2.1 Vad är kultur? 

Innan Hofstedes dimensioner presenteras definieras begreppet ”kultur”. När Hofstede (2008) 

förklarar kultur använder han uttrycket ”mental mjukvara”, som han menar är ”en vanligtvis 

omedveten betingning som innebär att individen har stor frihet att tänka, känna och handla, 

men bara inom ramen för det som hans eller hennes sociala miljö erbjuder…” (Hofstede, 

2008, s. 377). Hofstede menar att den ”mentala mjukvaran” lärs in under tidig barndom när en 

person är som mest mottaglig för inlärning och anpassning. Att lära första gången är lätt, men 

om en person vill lära sig någonting som skiljer sig från hans eller hennes nuvarande ”mentala 

mjukvara” måste han/hon glömma bort sitt nuvarande. Det går emellertid att ta del av en 

kultur genom att spendera tid i det landet, men denna process tar lång tid. Själva begreppet 

kultur menar Hofstede utgörs av ”den kollektiva mentala programmering som skiljer de 

människor som tillhör en viss grupp eller kategori från andra” (Hofstede, 2008, s. 17). 

 2.2.2 Hofstedes dimensioner hos en kultur 

I ett försök att studera och analysera kulturskillnader mellan regioner och länder genomförde 

Hofstede en undersökning där anställda i ett multinationellt företag världen över undersöktes 

(sammanlagt 74 länder/regioner). Under studiens gång kunde Hofstede urskilja flera 

dimensioner av kultur med hjälp av vilka han lyckades åskådliggöra skillnader mellan länder 

och regioner världen över. För varje dimension gjordes ett index där varje land hade tilldelats 

relativa poäng som i sin tur berodde på de svar som de anställda från det landet hade gett. Här 

nedan presenteras fyra av dessa dimensioner och kommentarer kring Sverige respektive 

Frankrike görs under varje dimension. 

 Maktdistans (från liten till stor) 

Med maktdistans menar Hofstede graden av ojämlikhet, mer utförligt uttryckt: ”den 

utsträckning i vilken de mindre inflytelserika medlemmarna av organisationer och 

institutioner i ett land förväntar sig och accepterar att makten är ojämlikt fördelad.” 

(Hofstede, 2008, s. 59) Högst poäng i Maktdistansindexet, och därmed störst maktdistans, fick 

Malaysia och Slovakien med 104, lägst Österrike med 11. Frankrike hamnade på 26:e plats 

med 68 poäng och Sverige 67:e plats med 31 poäng. Noterbart är att man i tabellen kan 

urskilja vissa tendenser, såsom att de skandinaviska länderna har liten maktdistans (från 

Finland med 33 poäng till Danmark med 18 poäng), likaså länder som Tyskland och England 

(båda 35 poäng), medan Frankrikes sydeuropeiska grannar har större maktdistans (från 

Schweiz’ fransktalande del med 70 poäng till Italien med 50 poäng).  

Hofstede menar att maktdistansen också ger upplysningar om beroendeförhållanden mellan 

exempelvis chef och anställd. I länder/regioner med stor maktdistans är underställda beroende 

av sina chefer, medan ett mer ömsesidigt beroende råder i länder med mindre maktdistans. I 

organisationer med stor maktdistans är hierarkin uppbyggd på en ojämlikhet som accepteras 

av båda parter, vilket i praktiken leder till att makten är väldigt centraliserad; endast ett fåtal 

                                                             
9 € 594,3 miljoner/€ 477,9 miljarder 
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personer har rätt att bestämma och de underordnade har väldigt litet handlingsutrymme och 

rätt till eget initiativtagande. I organisationer med liten maktdistans är det motsatta 

förhållanden som råder och den hierarkiska pyramiden är relativt liten. Cheferna litar mer på 

de underordnade och ger dem ansvar istället för att endast förlita sig på formella regler och 

sina överordnade, som är fallet i länder/regioner där maktdistansen är stor.  

 Kollektivism kontra individualism 

Denna dimension berör individens respektive gruppens roll i länderna/regionerna, dvs. om 

individens intressen går före kollektivens eller vice versa. Hofstede menar att i samhällen med 

stark individualism är banden mellan individer svaga och människor förväntas ta hand om sig 

själva. Som motpol finns kollektivism som kännetecknas av att människor integreras i grupper 

med stark sammanhållning som skyddar individen. USA hamnar högst upp med 91 poäng, tätt 

följt av länder som Storbritannien. Frankrike och Sverige delar trettondeplatsen med 71 poäng 

vardera, och faktum är att av att de flesta västeuropeiska länderna befinner sig högt upp. 

Hofstede skriver vidare att det finns en negativ korrelation mellan maktdistans och 

individualism: länder med stor maktdistans tenderar att vara kollektivistiska och vice versa. 

Det finns emellertid undantag, varav ett av dem är just Frankrike (stor maktdistans och hög 

individualism).  Detta förklaras av Crozier (1964), som menar att fenomenet bottnar i 

Frankrikes byråkratiska system, som är fyllt av både regler och centralisering. Den starka 

centraliseringen leder till att ett direktberoendeförhållande med de som verkligen har makten 

kan undvikas (som ju är fallet i en kollektivistisk kultur). Man är istället beroende av reglerna, 

som alltså fungerar som ett vakuum mellan de olika nivåerna i en hög pyramid. Man kan säga 

att makten ligger i reglerna. De överordnades makt, och således de underordnades beroende, 

är begränsade till dessa regler. 

 Maskulinitet kontra femininitet 

Hofstede definierar denna dimension enligt följande: ”Ett samhälle kallas maskulint när 

emotionella könsroller är tydligt åtskiljda: män ska hävda sig… och vara fokuserade på 

materiell framgång, medan kvinnor ska vara mer blygsamma, ömsinta och bry sig om 

livskvalitet. Ett samhälle kallas feminint när emotionella könsroller överlappar varandra: 

både män och kvinnor ska vara blygsamma, omsinta och bry sig om livskvalitet.” (Hofstede, 

2008, s. 133). I det s k Maskulinitetsindexet hamnar Slovakien högst upp med 110 poäng, sist 

bland de 74 länderna hamnar Sverige med fem poäng, Frankrike hamnar, likt många av sina 

västeuropeiska grannar, i mitten med sina 43 poäng (motsvarande en 47:e-plats). 

 Osäkerhetsundvikande (från svagt till starkt) 

Den fjärde dimensionen, och kanske den i sammanhanget intressantaste för denna uppsats, är 

osäkerhetsundvikande och definieras som ”i den utsträckning som människorna i en kultur 

känner sig hotande av tvetydiga eller okända situationer.” (Hofstede, 2008, s. 183). Länder 

med ett starkt osäkerhetsundvikande har större behov av förutsägbarhet för att minimera 

stressen relaterad till osäkerheten, något som oftast kommer till uttryck genom regler. Hårt 

strukturerade organisationer och institutioner eftersträvas för att på så vis kunna förutse och 

tolka det som händer. Motsatsen, länder med svagt osäkerhetsundvikande, är mer öppna för 

okända, nya situationer och idéer. I osäkerhetsundvikandeindexet hamnar Medelhavsländerna 

högt (Grekland etta med 112 poäng, Frankrike på 17:e plats med 86 poäng), liksom 

Latinamerika och Japan. Sverige å andra sidan återfinns först på 70:e plats med 29 poäng, 

bredvid länder som Danmark och Kina. 



- 8 - 

 

Med regler menar Hofstede alla sorters regler, både skrivna och oskrivna, som kan finnas i ett 

land. Som exempel tar han upp arbetsmarknaden i länder med högt osäkerhetsundvikande, 

som Hofstede menar innehåller många formella lagar och informella regler som kontrollerar 

arbetstagarnas och arbetsgivarnas rättigheter respektive skyldigheter. Behovet av lagar och 

regler bottnar i ett behov av förutsägbarhet, som ibland leder till att lagar skrivs endast för att 

tillfredsställa detta behov, utan att ha något egentligt syfte eller att vara faktisk genomförbara. 

I länder med svagt osäkerhetsundvikande råder istället motsatsen: människor upplever en 

”känslomässig skräck” för formella regler och här införs regler endast om de är nödvändiga, 

annars tas de bort. Vidare skriver Hofstede att tillämpningen av lagarna också varierar 

beroende på landets osäkerhetsundvikande och pekar på att kulturer med starkt 

osäkerhetsundvikande dels tar längre tid på sig att tillämpa lagar, dels inte nödvändigtvis 

tillämpar dem så som det faktiskt står skrivet i lagen.  

Vi kan alltså se stora skillnader mellan Sverige och Frankrike i tre av fyra dimensioner, varav 

två (maktdistans och osäkerhetsundvikande) leder till flest praktiska skillnader. Så här skriver 

Hofstede om korrelationen mellan dessa två dimensioner i de politiska processerna: ”Större 

maktdistans innebär centralisering, avsaknad av samarbete mellan medborgare och 

myndigheter… Starkare osäkerhetsundvikande innebär fler regler och lagar, mer statlig 

inblandning i ekonomin och att medborgare och myndigheter inte uppfattas ha lika hög 

kompetens.” (Hofstede, 2008, s. 365) Det man kan urskilja ur detta är alltså två huvudsakliga 

skillnader: 

o I Frankrike är organisationer och institutioner centraliserade, den hierarkiska 

pyramiden är hög p g a den stora maktdistansen, vilket innebär att endast ett fåtal 

personer har den egentliga makten, personer av vilka de underställda är beroende. I 

Sverige däremot råder motsatta förhållanden och även om hierarkin finns är den 

mindre och gränserna vagare. 

o Den franska kulturen har p g a sitt höga osäkerhetsundvikande hårt strukturerande 

organisationer/institutioner, som i praktiken leder till fler och mer omfattande 

regler/lagar. I Sverige, som ”tål” osäkerhet i större utsträckning, är samhället mindre 

uppbyggt av regler och hierarkier. 

En intressant annan aspekt som Hofstede tar upp är organisationernas och institutionernas 

plats i ett lands kultur: ”Institutioner följer mentala program och anpassar sitt funktionssätt 

till den lokala kulturen. Liknande lagar fungerar på olika sätt i olika kulturer... De 

institutioner som har utvecklats inom en kultur bidrar i sin tur till att upprätthålla den 

mentala programmering på vilken de grundlagts. Institutioner kan inte förstås utan att man 

beaktar kulturen, och förståelse av kulturen förutsätter kännedom om institutionerna.” 

(Hofstede, 2008, s. 33) Med andra ord, lagarna en översättning av kulturen och när de väl är 

inrättade ser de till att kulturen upprätthålls. Ett exempel är t ex ett lands 

osäkerhetssundvikande värderingar, som om de är höga, institutionaliseras i form av 

lagstiftning (som är fallet i Frankrike). Ett ömsesidigt orsak-verkanförhållande råder alltså 

mellan ett lands kultur och dess institutioner. 

Ett företag och är beroende av både organisationer och institutioner i alla stadier av sin 

verksamhet. Om vi ska följa Hofstedes linje, som ju menar att ett lands kultur 

institutionaliseras i form av lagar, borde därmed också företagandet och reglerna kring detta 

vara en återspegling av ett lands kultur. En slutsats man skulle kunna dra är följaktligen att två 

länder som Frankrike och Sverige, med de ovan nämnda kulturella skillnaderna i åtanke, torde 

ha olika regler och lagar kring företagande. Nobes & Parker (2004) behandlar i sin bok 
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”Comparative International Accounting” just orsakerna till internationella skillnader (främst 

inom bokföring). Enligt dem är den kulturella aspekten något av den huvudsakliga orsaken till 

att det finns skillnader två länder emellan. Faktum är att Nobes & Parker (2004)  i mångt och 

mycket bekräftar Hofstedes tankar om korrelationen mellan kultur och institutioner, då de 

menar att även om den kulturella aspekten är en av huvudorsakerna leder den också till andra 

orsaker, såsom bl a ett lands rättssystem, beskattning och kreditgivare, är ofrånkomliga. 

Analysen av Hofstedes dimensioner visar alltså på stora kulturella skillnader mellan Sverige 

och Frankrike. Genom att härnäst presentera fyra viktiga förutsättningar vid en företagsstart i 

Sverige och Frankrike är tanken att se vad dessa kulturella skillnader har för inverkan på 

ländernas företagande.  

 

2.3 Företagsbildning 

2.3.1 Företagsbildning i Sverige 

I Sverige sker registrering hos Bolagsverket och när den är genomförd blir företaget en 

juridisk person och dessutom namnskyddat i hela landet. Vid nybildning fyller man i blankett 

nr 816, ”Nyregistrering av aktiebolag” och bifogar stiftelseurkund, förslag på bolagsordning 

samt ett bankintyg enligt särskilt formulär. Bankintyget, som är i original och undertecknat av 

banktjänsteman, bekräftar att aktiekapitalet har insatts på ett nyöppnat företagskonto i bank. 

Registreringsavgiften är normalt 2 200 kr. Beloppet måste vara Bolagsverket tillhanda innan 

de tar sig an ärendet (Sundström, 2010).  

Istället för att registrera ett nytt bolag kan man, via aktieköpsavtal, förvärva ett färdigt, s k 

”lagerbolag”. Fördelen med detta sätt är att tid sparas eftersom man endast behöver byta 

styrelse, adress, revisor och firmatecknare. Då gör man istället en ändringsanmälan (blankett 

817). Registreringsavgiften uppgår här normalt till 900 kr. När ärendet är klart hos 

Bolagsverket erhåller man ett så kallat registreringsbevis. Där framgår styrelsemedlemmar 

inklusive suppleanter, firmatecknare och vem som är utsedd revisor (Sundström, 2010).  

Nästa åtgärd är att registrera sig hos Skatteverket. Det görs via blankett SKV 4620, ”Skatte- 

och ändringsanmälan”. Blanketten används för att ansöka om F-skatt, anmäla för 

arbetsgivarregistrering samt anmäla för moms.  Den innehåller också en preliminär 

självdeklaration som fastställer storleken av den preliminära F-skatten. Det är här som 

bedömningen görs om företaget bedriver näringsverksamhet, d v s om kraven för 

självständighet, varaktighet och vinstsyfte uppfylls. Handläggningen är avgiftsfri (Sundström, 

2010). 

Det är viktigt att poängtera att registrering till F-skatt inte är en rättighet eftersom 

Skatteverket gör en självständig bedömning. Blanketten skrivs under och en vidimerad kopia 

av det av Bolagsverket tidigare erhållna registreringsbeviset bifogas. Blanketten skickas till en 

central inläsningscentral, för närvarande belägen i Överkalix. När handläggningen är klar 

erhåller man ett så kallat registreringsbevis från Skatteverket där det framgår hur och på vilka 

kriterier man är registrerad. Registreringsbeviset innebär också ett skydd för en inbetalande 

kund i så motto att kunden då inte kommer att ställas till svars för om företaget inte sköter 

sina skatter och avgifter. Det så kallade självständighetsrekvisitet är med andra ord uppfyllt 

(Sundström, 2010).   
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Sammanfattningsvis är det i detta fall enbart Bolags- och Skatteverket som är inblandade, 

kostnaden är human och hanteringstiden tre till fyra veckor. Man kan säga att från och med 

denna tidpunkt kan företaget agera som en självständig juridisk person och därmed köpa och 

sälja produkter och tjänster på marknaden.  

2.3.2 Företagsbildning i Frankrike 

Som företagare i Frankrike vänder man sig till en centralorganisation kallad ”Centre de 

formalités des entreprises” (CFE). Denna organisation representeras av handelskamrar i 

landets olika regioner och det är hit man vänder sig för att få alla nödvändiga dokument. Dock 

finns det i Frankrike olika organisationer som behandlar företagsregistrering beroende på 

vilken typ av företag det gäller. Om man ska starta företaget inom industri eller handel måste 

företagaren kontakta ”La Chambre de Commerce et d’Industrie” (CCI) (Braun, 2008, s. 219). 

Man kan förenklat säga att den praktiska processen att starta ett företag i Frankrike innehåller 

tre steg, som följs i kronologisk ordning och med en ungefärlig hanteringstid på en månad. 

Här nedan följer de tre stegen (enligt Vedel): 

 Steg 1: Kontraktets utformning och signatur 

Om företaget har mer än en delägare måste ett kontrakt mellan dessa upprättas. Delägarna är 

till viss del fria att bestämma kontraktets utformning, men det är obligatoriskt att i kontraktet 

nämna företagets form, namn, varaktighet (högst 99 år, som därefter kan förnyas), 

huvudkontor och syfte samt kapitalets storlek och reglerna vid utdelning. Noterbart är att 

syftet måste vara tydligt och den aktiviteten som företaget ämnar bedriva måste ha en 

koppling med syftet samt vara laglig. 

I Frankrike finns det två sätt att teckna ett kontrakt på. Det mest formella sättet är genom ett s 

k ”contrat authentique”, skrivet av ett juridiskt ombud tillhörande en offentlig myndighet. Det 

andra sättet, ett s k ”contrat sous seing privé”, vilket direktöversatt till svenska blir ett ”icke 

officiellt underskrivet kontrakt”. Kontraktet är skrivet av en advokat, men ses som mindre 

formellt och därmed mer ”bräckligt” i juridisk mening.  

 Steg 2: Registrering hos de berörda myndigheterna 

När väl kontraktet mellan bolagsmännen är underskrivet är nästa steg att registrera företaget. 

Det första steget blir att registrera företaget hos ”le Registre du Commerce et des Sociétés” 

(handelsregistret), att jämföra med det svenska Bolagsverket. Detta sker genom CFE som 

mellanhand och det är också de som vid acceptans utfärdar ett s k ”K-Bis”, företagets 

identitetskort med ett tillhörande s k ”SIREN-nummer”. Momsregistrering sker automatiskt 

vid registrering hos CFE. 

Därefter registreras företagets urkund hos den lokala skattemyndigheten för att sedan 

överlämnas till handelsregistrets kontor. I denna urkund måste namnen på dess 

styrelsemedlemmar, ett utlåtande från en revisor angående dess insats samt ett intyg från 

banken om att de mottagit dess aktiekapital finnas med. 

 Steg 3: Företaget kungörs 

Som ett sista steg måste företagets urkund godkännas genom en kungörelse. Detta görs oftast 

genom ”le Tribunal de Commerce” (handelsdomstolen). 
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För att sammanfatta dessa tre steg kan man förenklat säga att företaget vid steg 1, i och med 

underskriften av kontraktet där bolagsmännen godkänner och åtar de skyldigheter som står i 

kontraktet, faktiskt grundas. Vid det andra steget, i och med registrering hos handelsregistret, 

blir företaget erkänt av tredje man och därmed också en juridisk person med full juridisk 

befogenhet. I det sista steget, när företagets urkund registreras, får företaget rätt till 

bokföringsregistrering och kan därmed starta sin verksamhet. 

Kostnader vid företagsbildning i Frankrike varierar beroende på vilken företagsform det 

gäller. Normalt sett är kostnaderna lägre för en enskild firma. Här nedan följer en ungefärlig 

uppskattning av kostnaderna vid bildning av ett aktiebolag (SA): 

o Registrering hos handelsregistret:    ca € 76  

o Registrering av företaget hos de berörda skattemyndigheterna:  ca € 230 

o Kostnad för kungörande av kontraktet hos handelsdomstolen:  ca € 150 

o Arvode för det juridiska ombudet som upprättade kontraktet:  ca € 1 000 

Som framgår av uppgifterna ovan är den ungefärliga kostnaden för att starta ett företag i 

Frankrike €1 450, inklusive konsult- och advokatarvoden.  

 

2.4 Företagsformer 

 2.4.1 Företagsformer i Sverige 

I Sverige skiljer man vanligtvis mellan följande företagsformer: 

o Enskild firma (EF) 

o Handelsbolag (HB) 

o Kommanditbolag (KB) 

o Aktiebolag (AB) 

o Ekonomisk förening (Ek F) 

Det som skiljer dem åt är främst frågor rörande ägarnas ansvar, kapitalinsats, krav på revisor, 

redovisning och beskattning samt möjlighet att ingå avtal i företagets namn. 

 Enskild firma 

Firman är ingen självständig juridisk person och ur ansvarssynpunkt görs ingen skillnad 

mellan företaget och personen. Ägaren ansvarar själv, med hela sin privata och företagets 

ekonomi, för alla avtal som ingåtts och företagets organisationsnummer är detsamma som 

ägarens personnummer (Lundén, 2010). 

Företagets vinst blir ägarens inkomst av näringsverksamhet som beskattas med cirka 30 % i 

form av egenavgifter, förutom kommunal- och statlig skatt. De skatteregler som rör enskild 

firma anses ofta som ofördelaktiga för den som vill spara verksamhetens ekonomiska 

överskott till framtida investeringar. Det ”vinstkapital som blir kvar efter löneuttag behandlas 

bättre i ett aktiebolag än i en firma… det kan stå kvar där och tas ut med låg skatt år för år” 

(Oscarsson, 2009, s. 9). Det har nu lagts ett förslag om ytterligare sänkning av egenavgifterna 

för egenföretagare med 5 %, dock högst 10 000 kr per år eller högst 20 000 kr per år om 

verksamheten bedrivs gemensamt. Detta gäller för inkomster efter 2010-12-31 (Proposition 

2009/10:178)  
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Administrationen är förhållandevis lätt och för att fakturera krävs bara en F-skattesedel samt 

en momsregistrering via Skatteverket. Denna företagsform är vanligast bland mindre 

företagare såsom hantverkare och enskilda butiksägare, men används även ofta av dem som 

förvaltar fastigheter. 

 Handelsbolag 

Ett handelsbolag drivs av två delägare och trots att bolaget är en juridisk person ansvarar 

delägarna solidariskt för företagets ekonomi. Till skillnad från en enskild firma tilldelas 

bolaget ett organisationsnummer och kan således ingå avtal, ikläda sig skyldigheter och 

förvärva rättigheter. Bolagets vinst blir, precis som i en enskild firma, delägarnas inkomst 

(Oscarsson, 2009). 

 Kommanditbolag 

I ett kommanditbolag är ansvarsfördelningen annorlunda gentemot ett handelsbolag. I ett 

kommanditbolag ansvarar en eller flera delägare enbart med sin insats (s k 

kommanditdelägare) medan minst en ansvarar med hela sin förmögenhet (s k komplementär). 

I övrigt motsvarar beskattningen enskild firma och handelsbolag (Lundén, 2010). 

 Aktiebolag 

Aktiebolag är den vanligaste bolagsformen i Sverige för stora och medelstora företag. Sedan 

Sveriges inträde i EU skiljer man på publika och privata aktiebolag. Endast publika aktiebolag 

får emittera aktier i företaget till allmänheten, och har dessutom ett större aktiekapital, 

500 000 kr, jämfört med 100 000 kr för ett privat aktiebolag. Ett aktiebolag är också en 

självständig juridisk person. 

Ägarnas risk är begränsad till det satsade aktiekapitalet och skulle företaget gå i konkurs 

förlorar ägarna normalt sett endast det satsade kapitalet. Det är dock vanligt att den som 

startar ett företag får gå i borgen för eventuella lån som bolaget upptar vid starten och förutom 

aktiekapitalet riskeras i sådana fall även de privata tillgångar som lämnats som säkerhet. Från 

och med första april 2010 har det införts möjlighet att bilda bolag med endast 50 000 kr som 

aktiekapital. Motiveringen är att det underlättar nyrekrytering av nya företag (Lundén, 2010). 

Ett aktiebolag är ett eget skattesubjekt, vilket innebär att det självt betalar en bolagskatt på för 

närvarande 26,3 %. Ägarna betalar endast skatt på den lön de tar ut från bolaget, som vilken 

annan anställd som helst. Bolagsstämma skall hållas minst en gång per år. En godkänd eller 

auktoriserad revisor utses på fyra år.  

Regering har föreslagit att fr o m november 2010 slopa revisorsplikten för företag som 

uppfyller minst två av följande kriterier: 

o högst tre anställda 

o högst tre miljoner SEK i årsomsättning 

o högst 1,5 miljoner SEK i balansomslutning 

Man räknar med att cirka 250 000 aktiebolag uppfyller kraven att få slippa revisor. Detta 

beräknas innebära en inbesparing på 2,5 miljarder SEK för företagen, men samtidigt en 

kostnad för samhället på 1,5 miljarder SEK på grund av minskade skatteintäkter. Den slopade 

revisionsplikten finansieras med höjd fastighetsskatt för vattenkraftverk och höjd stämpelskatt 

för juridiska personer vid fastighetsköp från 3 % till 4,25 %. Ett aktiebolag som inte kommer 
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att vara revisionspliktigt måste själv fatta beslut om avskaffandet. Detta förslag är ett av flera 

vars mål är att förenkla företagandet i Sverige. 

 Ekonomisk förening 

En ekonomisk förening är en företagsform för samarbete mellan minst tre personer och har 

som syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Medlemmarna är antingen kunder 

eller leverantörer och de ansvarar endast för sin kapitalinsats. Föreningen är en juridisk 

person. Noterbart är att företagets eventuella vinst delas ut till medlemmarna via återbäring 

eller utdelning. 

2.4.2 Företagsformer i Frankrike 

De franska företagsformerna liknar i huvudsak de som finns i Sverige vad gäller exempelvis 

kapitalets storlek, antal delägare och dess ansvar. En stor skillnad är dock att det i Frankrike 

kan finnas fler varianter av en företagsform. Ett exempel är, som vi kommer se här nedan, det 

franska aktiebolaget som har inte mindre än tre varianter. Dessutom finns det en variant av ett 

kommanditbolag som kan emittera aktier.  

Inom fransk bolagsrätt indelas de olika företagsformerna beroende på dess egenskaper 

normalt sett i tre huvudgrupper. Den första gruppen kallas på franska ”sociétés de personnes”, 

på svenska personbolag, och kännetecknas av ett obegränsat, personligt ansvar. I denna 

kategori återfinner vi de franska motsvarigheterna till enskild firma och handelsbolag. Den 

andra gruppen kallas ”sociétés de capitaux”, kapitalbolag, och innehåller de olika varianter 

som finns av det franska aktiebolaget. Noterbart är att denna benämning inte har något att 

göra med det svenska ordet kapitalbolag. Till sist finns även en kategori som på franska kallas 

”sociétés intermédiaires” som på svenska översätts till ett mellanting av de ovan nämnda 

grupperna. I denna grupp återfinns kommanditbolag (två varianter) och den franska 

motsvarigheten till en ekonomisk förening, SARL och EURL. 

Här nedan följer en komplett lista av de absolut vanligaste företagsformerna i Frankrike följt 

av en närmare beskrivning av var och en av dem. I bilaga 2 finns även en närmare och mer 

detaljerad jämförelse mellan de svenska och franska företagsformerna. 

Personbolag 

o Enskild firma – Entreprise individuelle (EI) 

o Handelsbolag - Société en nom collectif (SNC) 

Kapitalbolag 

o Société anonyme (SA) 

o Société par actions simplifiées (SAS/SASU) 

Blandning mellan person- och kapitalbolag 

o Société à responsabilité limitée (SARL) 

o Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) 

o Kommanditbolag 

 Société en commandite simple (SCS) 

 Société en commandite par actions (SCA) 
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 Egen firma - ”Entreprise individuelle” (EI) 

Liknar i mångt och mycket den svenska egna firman. Den enda skillnaden är skatten som, 

eftersom näringsidkaren beskattas personligen (inkomstskatt), varierar beroende på vilken 

region i Frankrike denne bedriver sin verksamhet (Invest in France Agency, Doing Business 

in France, 2009). 

 Handelsbolag - ”Société en nom collectif” (SNC) 

För denna bolagsform krävs minst två delägare (fysiska eller juridiska personer), något 

minimum vad gäller andelskapitalets storlek dock finns inte. En delägare kan inte avsäga sig 

sitt ursprungliga ansvar eller överlåta det till en annan delägare, utan om denne lämnar 

verksamheten måste bolaget likvideras. Beskattningen sker vanligtvis via inkomstskatt, som 

för en egen firma. Det är dock även möjligt att använda sig av bolagsskatt, som för 

närvarande ligger på 33,33 %. Att använda sig av ett SNC är vanligt för bolag vars 

verksamhet har relativt låg risk. Precis som hos svenska handelsbolag råder solidariskt ansvar 

(Invest in France Agency, Doing Business in France, 2009). 

 Société anonyme (SA) 

SA är den mest utvecklade företagsformen inom fransk rätt och torde vara den som mest 

liknar det svenska aktiebolaget. Bolaget måste ha minst sju aktieägare, varav minst en fysisk 

person. Noterbart är att om antalet aktieägare av någon anledning är under sju personer i mer 

än två år likvideras bolaget. Aktiekapitalet måste vara minst €37 000 för icke-publika SA 

samt minst €225 000 för publika SA. Minst hälften av kapitalet inbetalas i samband med 

bolagets bildande och den resterande delen inom fem år därefter. Ett SA måste ha åtminstone 

två revisorer, en ordinarie samt en suppleant, som utses på minst sex år (Braun, 2008). 

Ett SA kan ledas på två olika sätt: 

 Genom en ledning som består av en styrelse (”direction générale” på franska). 

Detta är den klassiska ledningsformen av ett SA och till antalet den mest vanliga. 

Styrelsen består av 3-18 ledamöter, varav högst en tredjedel får vara över 70 år. 

VD (”PDG”) kallas den som innehar den högsta operativa posten i både styrelsen 

och ledningen. 

 Genom ett direktörskollegium (”directoire”) under överseende av ett 

övervakningsråd (”conseil de surveillance”). Direktörskollegiets medlemmar, 

mellan 1-7 personer, utses av övervakningsrådet.  Medlemmarna i 

övervakningsrådet å sin sida, mellan 3-18 personer, utses av bolagets styrelse. 

Denna form av bolagsledning anses som något modernare då det på pappret inte 

finns någon VD. Av alla Frankrikes SA:s använder ca 10 % sig av denna 

ledningsform (Invest in France Agency, Doing Business in France, 2009). 

 Société par actions simplifiée (unipersonnelle) (SAS(U)) 

Om SA är den mest utvecklade bolagsformen i Frankrike är SAS den vanligaste. Denna 

bolagsform är en variant av det franska aktiebolaget, SA, med skillnader i främst 

aktiekapitalets storlek och bolagsordningens utformning. Som framgår av namnet, société par 

actions simplifée, är denna bolagsform framtagen för att underlätta (simplifiera) bildandet av 

företag och faktum är att den finns i två varianter, SAS och SASU där den enda skillnaden är 
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antalet aktieägare som krävs; två i den förstnämnda och endast en i ett SASU (därav namnet 

unipersonnelle). 

SAS(U) främsta fördel är att man i det dispositiva avtalet mellan delägarna kan fastställa de 

regler som ska gälla och aktieägarna/aktieägaren bestämmer fritt hur styrelsen ska 

organiseras. Ett SAS(U) kan inte börsnoteras, men sedan den första januari 2009 kan dess 

aktiekapital sättas till €1. Med andra ord kan ett SAS(U) bildas med €1, av en enda 

investerare som i sin tur utnämner sig själv till president. Revisorstvånget för ett SAS(U) 

beror på dess storlek (Invest in France Agency, Doing Business in France, 2009). För exakta 

siffror se bilaga 2. 

 Société à responsabilité limitée (SARL) 

Som nämnt ovan är ett SARL att jämföra med det man i Sverige kallar en ekonomisk 

förening. I ett SARL är delägarnas ekonomiska ansvar begränsat till det kapital de har 

tillskjutit. Reglerna vad gäller bolag i Frankrike har gjorts väsentligt smidigare på senare tid 

vilket bland annat innebär att det inte finns något minimikrav på kapitalet, så länge det är 

tillräckligt för att ”finansiera sina stadigvarande behov” (Invest in France Agency, Doing 

Business in France, 2009, s. 16). Minst en femtedel av kapitalet måste däremot inbetalas i 

samband med bolagets bildande, resterande belopp inom fem år därefter. Aktierna är 

oöverlåtliga och beskattningen sker via bolagsskatt (undantaget är SARL som är ett 

familjeföretag där inkomstskatt kan användas).  

Bolaget får ha mellan 2-100 delägare, och dessa kan vara såväl fysiska som juridiska 

personer. Bolagets företrädare måste dock vara en fysisk person men behöver inte vara 

delägare i bolaget. Ingen skillnad mellan franska medborgare och utlänningar görs. En revisor 

utses om bolaget uppnår en viss storlek (Braun, 2008). För exakta siffror se bilaga 2. 

 Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) 

Denna bolagsform är en variant av ett SARL där den huvudsakliga skillnaden är att ett EURL 

endast kräver en andelsägare. I övrigt liknar de två varandra i nästan alla avseenden.  

Bolagsformens främsta syfte är att möjliggöra för fysiska personer att bilda bolag utan 

inblandning av utomstående. Beskattningen sker vanligtvis via inkomstskatt, dock finns 

valmöjlighet att använda sig av bolagsskatt. För ett EURL råder samma förutsättningar vad 

gäller revisorsplikt som för ett SARL. För exakta siffror se bilaga 2 (Invest in France Agency, 

Doing Business in France, 2009). 

 Société en commandite simple (SCS) 

Den franska motsvarigheten till det som på svenska heter kommanditbolag. I ett SCS finns det 

inget minimikrav för andelskapitalets storlek. Det måste finnas minst två andelsägare, varav 

en kommanditdelägare (som endast ansvarar för sin insats) och en komplementär. 

Komplementären har ett obegränsat ansvar och beskattas via inkomstskatt (Braun, 2008). 
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 Société en commandite par actions (SCA) 

SCA är en särskild företagsform då den, trots att den tillhör undergruppen kommanditbolag, i 

mångt och mycket ses som ett aktiebolag och alltså kan emittera aktier. Precis som ett SA 

måste aktiekapitalet vara minst €37 000, alternativt €225 000 om det är börsnoterat. Minst 

fyra delägare är ett krav, varav en komplementär och tre kommanditdelägare. Företagets vinst 

beskattas via bolagsskatt, även den del av vinsten som går till kommanditdelägaren. Med 

andra ord finns det ingen beskattning hos delägarna. Denna företagsform är alltså ett 

mellanting mellan ett aktiebolag (kan emittera aktier och börsnoteras) och ett 

kommanditbolag (i fråga om delägarnas ansvar) (Braun, 2008). 

2.4.2.1 ”Auto-entreprenören” 

I ytterligare ett försök att underlätta och främja företagandet i Frankrike trädde den 1 januari 

2009 en ny lag i kraft som erbjöd ytterligare ett alternativ för entreprenörer i Frankrike: den    

s k ”auto-entreprenören” (”l’auto-entrepreneur” på franska). ”Auto-entreprenören”, framtagen 

av Frankrikes statssekreterare Hervé Novelli, är till för att underlätta i bildnings- och 

uppstartsfasen av ett företag och dess huvuddrag är följande: 

o Registreringen är avgiftsfri och sker antingen via internet (www.guichet-entreprise.fr) 

eller fysiskt via ”le Centre de Formalités des Entreprises (CFE), även kallat ”le 

Guichet Unique”, där all hantering är samlad. 

o Minskade sociala avgifter och skattesatser då de är anpassade efter omsättningen. 

o Gäller mindre verksamheter, upp till 80 000 € i omsättning, alternativt 32 000 € för 

verksamheter inom servicenäringen.  

o Beskattningen beräknas på omsättningen och uppgår till 13 % i sociala avgifter och 

skatt. För verksamheter inom servicenäringen är beskattningen motsvarande 23 %. 

o Beskattningen sker först efter tre år eller till dess att verksamheten generar omsättning. 

Som nämndes ovan är ”auto-entreprenören” till för att underlätta i bildnings- och 

uppstartsfasen av ett företag. Faktum är att om den ovan nämnda omsättningsgränsen 

överskrids måste verksamheten registreras på gängse sätt och förlorar följaktligen sina 

förmåner vad gäller skatter och sociala avgifter. Det faktum att företaget inte registreras vid 

den franska handelskammaren, vilket är huvudregeln, innebär att verksamheten inte kan 

registrera ett officiellt företagsnamn, utan endast näringsidkarens efternamn. Det kan också 

innebära vissa svårigheter att få lån eller en gynnsam ränta hos finansieringsinstituten. 

I Frankrike registrerades under 2009 mer än en halv miljon företag, vilket innebar dubbelt så 

många företagsbildningar som året innan, och mer än hälften av dessa (ca 320 000) startades 

genom den s k ”auto-entreprenören. Från och med 1 januari 2011 träder dessutom en ny 

företagsform för egenföretagare i kraft: EIRL (Entreprise Individuelle à Responsabilité 

Limitée). Denna form är en ny variant av en enskild firma och innebär att näringsidkarens 

risktagande är beloppsbegränsat. Målet är att undvika att den enskilda näringsidkarens hela 

förmögenhet riskeras vid en eventuell konkurs. 
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2.5 Arbetsrättsliga frågeställningar 

2.5.1 Svenska förhållanden 

Hanteringen av anställda regleras i lagen om anställningsskydd, LAS (1982:80). I LAS är 

huvudprincipen tillsvidareanställning, det vill säga fast anställning, om inget annat 

uttryckligen anges. Man kan även ha någon form av tidsbegränsad anställning, under 

förutsättning att den är tillåten enligt LAS eller det kollektivavtal som har slutits på 

förbundsnivå mellan företaget och fackförbundet. De tidsbegränsade anställningar som finns i 

Sverige är följande: 

o S k ”allmän visstidsanställning” som kan användas under högst 24 månader under en 

period om fem år hos samma arbetsgivare. 

o Vikariat för att ersätta en anställd på grund av sjukdom, föräldraledighet, semester 

eller under tiden som rekrytering av vakant tjänst pågår. 

o Säsongsanställning. 

o Anställning av person äldre än 67 år. 

I övrigt finns även provanställning under högst sex månader som i normalfallet då övergår i 

en tillsvidareanställning. En provanställning kan avslutas av den anställde omedelbart. 

Arbetsgivaren måste dock meddela fackförbund och den anställde minst 14 dagar före 

provanställningens utgång. Tillfällig anställning i form av ”timanställning” finns inte enligt 

LAS. Vad som oftast då avses är visstidsanställning. 

Vad gäller uppsägning av anställd kan det ske på grund av följande anledningar: 

o Arbetsbrist (där fastställande av turordningsregler framgår av 22 § LAS). 

o Personliga skäl. 

o Att tidsbegränsad anställning upphör. 

o Att provanställning upphör. 

o Den anställde säger upp sig. 

o Den anställde blir ålderspensionär eller avlider. 

o Att arbetsgivaren avskedar den anställde. 

o Den anställde är långtidssjukskriven och oförmögen till arbete. 

o Den anställde häver anställningen på grund av att arbetsgivaren åsidosatt sina 

åligganden, exempelvis ej betalat förfallen lön. 

 

Noterbart är att uppsägningstiden som arbetsgivaren måste respektera kan variera från en 

månad upp till ett halvår beroende på framförallt anställningstid, men även bransch och 

kollektivavtal (Englund, 2009). Vid företagsöverlåtelser övergår rättigheter och skyldigheter 

enligt ett anställningsavtal på den nya arbetsgivaren (6 b § LAS) (Gabinus Göransson, 2007). 

 

2.5.2 Franska förhållanden 

Som jag nämnde i inledningskapitlet pågår det i Frankrike en liberaliseringsprocess som 

också påverkar den franska arbetsmarknaden och på så vis även dess lagstiftning och parter. 

Istället för att lagstifta om allt vill Sarkozy ge arbetsmarknadens parter mer ansvar att själv 

lösa problem genom att sluta kollektivavtal. Det är därför ingen slump att arbetsförhållandena 

på den franska arbetsmarknaden, och förhandlingen kring dessa, bygger mer och mer på både 

kollektiva och individuella förhandlingar. En annan tendens är att incitament ges för att få det 
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franska folket att arbeta mer än de 35 timmar per vecka som idag är lagstadgat (Invest in 

France Agency, Doing Business in France, 2009). 

I Frankrike är den mest använda anställningsformen ”le Contrat à Durée Indéterminée” (CDI), 

som kan jämföras med den svenska tillsvidareanställningen. Ett ”CDI” behöver inte vara 

skriftligt för att vara giltigt, även om detta vanligtvis är fallet. Klausulerna i kontraktet kan 

normalt sett fastställas av de båda parterna, d v s arbetsgivaren och arbetstagaren, men de får 

varken bryta mot fransk arbetsrätt eller det kollektivavtal som slutits på förbundsnivå 

(Ickowicz, 2009). 

I kontraktet måste arbetstagarens lön, befattning, avtalsperiod och arbetsplats framgå. 

Kontraktet kan föreskriva en provanställningsperiod, vars längd varierar beroende på vilken 

typ av befattning det gäller (kan variera från två månader för exempelvis industriarbetare till 

fyra månader för en högre tjänsteman/chefsperson).   

Ett ”CDI” är inte oupphörligt utan kan brytas av båda parterna. Arbetstagaren kan begära 

avsked när denne vill medan arbetsgivaren, förutom under provanställningstiden, måste ha ett 

legitimt skäl till uppsägning, enligt följande (Ickowicz, 2009): 

o Uppsägning av ”ekonomiska skäl” 

Företagets ekonomiska situation är av sådan art att lagstiftningen tillåter uppsägning 

av personal. Uppsägningstiden måste dock respekteras och arbetstagaren har rätt till    

s k avgångsvederlag. Om uppsägningen berör mer än tio anställda måste en s k ”plan 

de sauvegarde de l’emploi” utformas, som i praktiken innebär att arbetsgivaren måste 

kunna ekonomiskt motivera uppsägningen. 

Vid uppsägning av en anställd med mer än ett års anställningstid är avgångsvederlaget 

vid uppsägning på grund av ekonomiska skäl minst en femtedel av månadslönen 

gånger antalet tjänsteår. Det innebär att ersättningen till en anställd med tio tjänsteår 

och en månadslön på €2 500 uppgår till €5 000, motsvarande två månadslöner. 

o Uppsägning på grund av försummelse från arbetstagarens sida 

 ”Faute lourde”: arbetstagaren har skadat verksamheten med avsikt och kan sägas 

upp utan varsel om uppsägning och utan avgångsvederlag. 

 ”Faute grave”: arbetstagaren har skadat verksamheten, dock inte avsiktligen, och 

kan sägas upp utan varsel om uppsägning men med avgångsvederlag. 

 ”Pour causes réelles et sérieuse”: inget av ovanstående skäl men ändå av sådan 

allvarlig art att arbetsgivaren kan avskeda den anställde. 

Vid uppsägning p g a försummelse från arbetstagarens sida måste den anställde ges 

möjlighet att, genom ett samtal med arbetsgivaren, förklara sig innan uppsägningen 

kan träda i kraft. Samtidigt måste arbetsgivaren respektera den uppsägningstid som 

fastställts av kollektivavtalet (generellt sett två månader för anställda med minst två 

års anställning), dock inte vid ”faute lourde” eller ”faute grave”. I fråga om 

avgångsvederlag gäller samma princip för uppsägning på grund av ekonomiska skäl. 

Den andra huvudsakliga anställningsformen i Frankrike är ett s k ”Contrat à Durée 

Déterminée” (CDD), vilket ett tidsbegränsat arbetskontrakt som endast får användas för att 

tillgodose kortvariga behov av arbetskraft. Ett ”CDD” gäller som högst 18 månader och ”får 

inte ha som mål eller verkan att varaktigt besätta en tjänst förknippad med företagets 

normala verksamhet” (Invest in France Agency, Doing Business in France, 2009, s. 29). 
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Till skillnad från ett ”CDI” måste ett ”CDD” vara skriftligt och kan inte sägas upp av någon 

av parterna. Undantaget är om s k ”faute grave” föreligger. Precis som inom svensk arbetsrätt 

får en tidsbegränsad anställning, ett ”CDD”, endast användas under särskilda omständigheter, 

som enligt Doing Business in France är följande: 

o Vikariat för en frånvarande anställd. 

o Vikariat för en anställd som tillfälligt arbetar på deltid. 

o I väntan på att en nyanställd ska tillträda sin tjänst. 

o Vid en temporär expansion av företagets verksamhet (exempelvis vid en större order). 

o Säsongsbaserat arbete. 

Det finns emellertid även andra undantag då ett ”CDD” är berättigat. Exempelvis är det tillåtet 

att teckna ett tidsbegränsat arbetskontrakt med högre tjänstemän (chefspersoner) och 

ingenjörer, med en tidslängd på mellan 18-36 månader, förutsatt att detta är föreskrivet i det 

för företaget gällande kollektivavtalet. 

I Frankrike är minimilönen, den s k ”Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance” 

(”SMIC”) fastställd via lag. Den första juli 2009 uppgick den lagstadgade franska 

bruttominimilönen till € 8,82 per timme (Deloitte, 2010). Om lönen är högre ön miniminivån 

fastställs den av det för företaget gällande kollektivavtalet.  

Arbetsgivaren kan ändra vissa element i arbetstagarens kontrakt. Oavsett om det handlar om 

en ändring av ett ”väsentligt element” i arbetstagarens kontrakt eller om det endast handlar 

om en mindre förändring i dennes arbetsvillkor, måste arbetsgivaren alltid fråga om 

arbetstagarens samtycke. Är det ett s k ”väsentligt element” i kontraktet som ändras 

(exempelvis lön, arbetsplats) kan inte ändringen påtvingas, utan endast föreslås, till 

arbetstagaren.  

Enligt fransk arbetsrätt råder 35 timmars arbetsvecka, men sedan 2003 är detta en regel som 

har blivit mer och mer flexibel. Beviset är att arbetstiden, genom kollektivavtal, idag kan 

förhandlas inom företaget. All arbetstid utöver 35 timmar per vecka ses som övertidsarbete 

där den anställdes lön ökar med 25 % för de första åtta övertidstimmarna, samt med 50 % från 

och med den nionde övertidstimmen och uppåt. En anställd kan som högst arbeta 220 

övertidstimmar per år, vilket i genomsnitt är 39 timmar per vecka över 47 veckor. Den 

maximala arbetstiden är 10 timmar dagligen samt 48 timmar per vecka, med som högst 44 

timmar i genomsnitt per vecka över 12 veckor (Invest in France Agency, Doing Business in 

France, 2009). Som ännu ett incitament för arbetsmarknadens aktörer har de sociala 

avgifterna, särskilt för de lågavlönade, reducerats. Övertidstimmar är sedan den första oktober 

2007 befriade från sociala avgifter även och en generell minskning av arbetsgivaravgifterna 

har även genomförts. 

Den lagstadgade semestern uppgår till fem veckor per år. Arbetsgivaren kan neka en anställd 

att ta semester om ”arbetsbördan vid det tillfället inte tillåter det” (Doing Business in France, 

2009, s. 35). Den anställde har emellertid rätt att ta ut fyra veckors semester mellan maj och 

oktober. Utöver detta har den anställde rätten till tio dagars semester ”för händelser av 

familjekaraktär”, vilket innefattar bl a bröllop, födsel och begravning (Invest in France 

Agency, Doing Business in France, 2009, s. 35). Söndagar är en arbetsfri dag, men undantag 

finns. Den lagstadgade pensionsåldern är 70 år, men en anställd kan pensionera sig från och 

med 60 års ålder, förutsatt att det finns tillräckligt utrymme i pensionskassan. 
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2.6 Skattesituationen 

Skattesituationen är naturligtvis en avgörande faktor för var, hur och när en företagare 

etablerar sitt företag. Ett problem för närvande är den politisering som har skett av 

beskattningen. Det förekommer oavbrutet, speciellt i valtider, nya förslag och avväganden att 

förändra både de direkta och de indirekta skatterna, bidragen och avgifterna. Detta fenomen 

står att känna igen över hela Europa, men framförallt i östeuropeiska länder såsom Polen, 

Slovakien och Ungern som alla har en bolagsskatt på 19 % (Mauritzon, 2007). 

Sverige följer trenden men inte i lika stor utsträckning; bolagsskatten har sänkts från 28 % till 

26,3 % för bolag med räkenskapsår som påbörjats den 1 januari 2009 eller senare. Det 

inhemska syftet med skattesänkningen är naturligtvis att flera bolag skall redovisa sina vinster 

i Sverige och därmed bredda vår skattebas. Dessutom har positiva förändringar skett vad 

gäller de så kallade 3:12 reglerna som innebär att företagare nu kan ta ut mer vinst i form av 

lägre beskattad utdelning istället för den traditionella arbetsinkomsten (Mauritzon, 2007). 

I Frankrike har Nicolas Sarkozy sedan länge lovat en sänkning av den franska bolagsskatten 

med minst 5 procentenheter, men än så länge har inget hänt och den står kvar på 33,33 %. Det 

ska dock sägas att Frankrike genom åren inte har ansett sig tvunget att anpassa sin bolagsskatt 

med motiveringen att dess ekonomi är tillräckligt stark ändå. Utlokaliseringen av franska 

företag såsom biljätten Peugeot/Citroën har dock gjort att landets regering har ändrat linje. I 

både Sverige och Frankrike finns möjlighet till skattelättnader eller motsvarande om företaget 

är tillräckligt litet eller är nyetablerat. Noterbart är att den genomsnittliga bolagsskatten i EU 

den första januari 2006 var 25 % (Mauritzon, 2007). 

Utöver bolagsskatten är även de sociala avgifterna en bra måttstock på landets attraktivitet för 

entreprenörer och investerare. I Sverige är arbetsgivargifterna för inkomståret 2010 31,42 % 

av bruttolönen. Till detta tillkommer semesterlön, som enligt lagen om semesterlön uppgår till 

12 %. Den kan dock utgå med högre procentsats om det fastställts i kollektivavtal. De sociala 

avgifterna, i form av arbetsgivaravgifter och semesterlön, uppgår alltså minst till 43,42 % av 

bruttolönen (Sundström, 2010).  

I Frankrike varierar de sociala avgifterna beroende på företagets storlek, dess verksamhet, var 

i landet det är baserat samt vilken typ av anställning och vilken lönenivå det gäller. Under 

vissa omständigheter kan de sammanlagda sociala avgifterna för arbetsgivaren överstiga 50 % 

av bruttolönen. I vanliga fall håller den sig dock runt 45 %. Noterbart är dock att för 

arbetsgivare som har anställda som tjänar den lagstadgade minimilönen (”SMIC”) är normalt 

de sociala avgifterna mellan 17 % och 19 % (Deloitte, 2010). 

 

 

 

 

 

 



- 21 - 

 

3. METOD 

 

Under detta kapitel presenteras hur jag har gått tillväga för att genomföra studien, vilka val 

som har gjorts och varför. En beskrivning av hur materialet har samlats in ges också, samt 

kritiska aspekter till de val jag har gjort. 

 

3.1 Val av metod 

Enligt Jacobsen (2002) finns de två metodval att göra, kvalitativ eller kvantitativ. Vilken 

metod man väljer beror på problemet man vill belysa. Den kvalitativa metoden innebär 

djupgående intervjuer med några få respondenter. Den kvalitativa metoden kan, enligt 

Andersen (1998), skapa en djupare förståelse för ett problem genom olika typer av 

datainsamlingar. Kunskapssyftet är primärt att skapa förståelse och inte att förklara. Den 

kvantitativa metoden är istället en metod som använder statistik, matematik och formler och 

är i mycket en naturvetenskaplig metod. Den kvalitativa metoden är mer öppen för ny 

information, för det som överraskar och för det som inte är förväntat, och kräver ett öppnare 

sinne och djupare intervjuer än den kvantitativa metoden, enligt Jacobsen (2002). 

Jag har bedömt att en kvalitativ metod lämpar sig bäst för syftet med uppsatsen, för att få 

kunskap om faktorer som påverkar etablerandet av svenska företag i Frankrike. Som nämndes 

ovan är kunskapssyftet med en kvalitativ metod att skapa sig förståelse, vilket i detta 

sammanhang också innebär att datan måste tolkas och tydas för att relevanta slutsatser ska 

kunna dras. Detta kallas även i vetenskapliga termer för ett interpretativt synsätt, vilket jag 

alltså kommer att använda mig av för att i samverkan med en kvalitativ metod just kunna dra 

slutsatser av den empiriska undersökningen. Den kvalitativa ansatsen är dessutom väldigt 

flexibel vilket innebär att frågorna och deras svar enkelt kan utvecklas vid behov. En nackdel 

med en kvalitativ ansats är att den är resurskrävande (Jacobsen, 2002). Intervjuer tar oftast 

ganska lång tid att genomföra och därför har jag valt att endast använda mig av ett fåtal 

respondenter i undersökningen. 

 

3.2 Metodologisk ansats 

När en undersökning genomförs måste författaren välja ett angreppssätt. Enligt Jacobsen 

(2002) finns det två olika ansatser som en författare kan använda sig av: en induktiv eller en 

deduktiv metod. Jacobsen menar att författaren med en induktiv metod går från ”empiri till 

teori” vilket innebär att denne går direkt ut i verkligheten med ett öppet sinne och samlar in 

data som sedan sammanställs. Den här undersökningsansatsen resulterar ofta i att författaren 

skapar sin uppfattning om fenomenet under undersökningens gång och därmed utvecklar en 

egen teori av det undersökta. På detta sätt skapas en teori, som opåverkad av andra teorier och 

tankar, är ren och fri från förutfattade meningar (Jacobsen, 2002). 

Motsatsen är alltså en deduktiv metod, som enligt Jacobsen (2002) innebär att författaren går 

från ”teori till empiri”. Efter att ha undersökt vad teorin inom ämnet säger testas detta mot 

verkligheten. Denna typ av undersökningar baseras alltså på tidigare, redan existerande, 

teorier. Målet med en deduktiv metod är att undersöka om denna teori motsvarar faktiska 

förhållanden i verkligheten. Det finns också ett mellanting av dessa två angreppssätt, en 
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abduktiv ansats (även kallad ”den gyllene medelvägen”), där teori och empiri varvas växelvis 

för att på så vis komplettera varandra (Alvesson, 1994). 

Jag valde att i min undersökning utgå från en abduktiv ansats eftersom jag ansåg att den 

passade bäst i min studie. Med utgångspunkt från de teorier som behandlades i teorikapitlet 

skapade jag mig en uppfattning om verkligheten som jag genom den empiriska 

undersökningen kunde testa. Den genomförda teoretiska undersökningen, som består av 

litteratur, artiklar och muntliga föreläsningar, gjorde att jag var väl påläst i ämnet innan den 

empiriska undersökningen inleddes. Under den empiriska undersökningens gång utvecklade 

jag dock nya teorier av det undersökta, därav vikten av att även ha ett induktivt angreppssätt 

för att på så vis vara öppen för den nyfunna datan. I slutändan kan man alltså säga att teorin 

och empirin samverkade. 

 

3.3 Empirisk studie 

 3.3.1 Urval 

Intervjuerna gjordes med svenska företagare som sedan en tid tillbaka är etablerade i 

Frankrike. Önskemålet jag hade när företagen kontaktades var att intervjua den person/de 

personer som faktiskt var med vid etableringen i Frankrike. Då problemställningen berör 

svensk företagsetablering i Frankrike ansåg jag att detta var väsentligt för att få in så relevant 

information som möjligt. Detta ledde också till att endast svenska företagare i Frankrike, och 

inte franska företagare i Sverige, kontaktades. Kontakt med företagen fick jag genom bl a 

Svenska Handelskammaren i Frankrike och Exportrådet. 

Urvalsprocessen var relativt tidskrävande och att få tag i för uppsatsen relevanta respondenter 

visade sig vara mycket svårt. Att få tag i svenska företag var i sig inte särskilt komplicerat, 

men att hitta de personer som faktiskt var med vid företagsetableringen var desto svårare. I 

vissa fall hade dessa personer redan lämnat företaget eller fått en annan post, vilket gjorde att 

jag tvingades uppsöka andra, mindre relevanta, respondenter. En brist i urvalet är med andra 

ord att studiens urvalsram dels blev liten. Det ovan nämnda önskemålet om personer som var 

med vid företagsetableringen är en anledning, likaså de ekonomiska och geografiska 

aspekterna samt tidsåtgången. Man kan enkelt säga att det i slutändan blev ett naturligt urval, 

d v s de personer som jag lyckades ta kontakt med och som faktiskt svarade på enkäten 

valdes, vilket självklart inte är optimalt, men likväl var en godtagbar kompromiss i 

sammanhanget.  

 3.3.2 Metod för datainsamling 

För att samla in material till empirin har jag valt att genomföra intervjuer med svenska 

företagare i Frankrike. Eftersom företagen var relativt utspridda geografiskt bedömde jag att 

det var praktiskt svårt att göra intervjuerna på plats. Intervjuobjekten kontaktades därför via 

telefon där en presentation av studien gjordes och därefter skickades frågorna via e-post till 

dem. Respondenterna gavs sedan möjlighet att skriftligt svara på frågorna och först när detta 

hade gjorts ringdes de sedan upp för att ge kompletterande svar och för att kunna noggrannare 

kunna beskriva de svar som behövde fördjupas. Tanken var att intervjuobjekten skulle få en 

överblick över problematiken och tid att reflektera över svaren innan de senare fördjupades i 

samband med det efterföljande telefonsamtalet. 
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Genom att använda sig av både en muntlig och skriftlig datainsamlingsmetod var tanken att 

eliminera de eventuella brister var och en av dessa metoder har. Till saken hör också att 

ekonomiska medel att på plats intervjua varje respondent saknades. Jag valde att inte 

telefonintervjua respondenterna då detta skulle bli alltför omständligt och tyckte därför att 

utskickandet av frågorna följt av ett telefonsamtal var en bättre kompromiss till en vanlig 

intervju. 

Intervjuer med respondenterna på plats är naturligtvis det optimala men faktum är att det även 

finns några nackdelar med denna metod. Respondenten kan påverkas av intervjusituationen 

och frågorna kanske inte formuleras på exakt samma sätt vid alla intervjuer. Utskrift av 

intervjusvar kan färgas av intervjuarens tolkning av det sagda. Vid skriftliga svar är risken för 

att svarstolkningarna blir subjektiva mycket mindre då svaren består av respondentens egna 

formuleringar. Svaren från de olika respondenterna bör bli mer likartade och lättare att 

jämföra. En nackdel med att skicka ut frågor är att det inte är möjligt att direkt ställa 

följdfrågor vid oklarheter. Jag har valt att när så var fallet kontakta respondenterna per telefon 

för att reda ut oklarheter eller otydligheter i svaren. 

Eftersom endast ett fåtal respondenter kommer att intervjuas kan representativiteten 

ifrågasättas. I vanliga fall blir det svårt att generalisera när endast ett fåtal respondenter 

undersökts. I det här fallet tror jag emellertid att de företagare som intervjuats kan ge en djup 

och nyanserad bild av företagsetableringen i Frankrike då de var med vid etableringen samt 

har flera års erfarenhet av företagande i Frankrike. 

Vad gäller själva intervjufrågorna togs de fram med utgångspunkt i det som togs upp i 

teoridelen (kapitel 2) och för att täcka alla dess väsentliga delar valde jag att dela upp frågorna 

i tre delar. Den första delen innehöll frågor som behandlade den intervjuades etablering i 

Frankrike, motiven bakom den och även en motivering av valet av företagsform, som alltså 

motsvaras av kapitel 2.2 och 2.3. Den andra kategorin av frågor som behandlade 

problematiken kring den franska arbetslagstiftningen, landets poliska läge och till viss del 

även dess skattesituation. Denna kategori motsvaras av kapitel 2.4 och 2.5 i teorikapitlet. Den 

tredje kategorin innehöll frågor som tillät respondenten att reflektera över hur man lyckas i 

Frankrike, ge sin syn på varför så få svenska företag finns i landet samt vad som skulle kunna 

göras för att förbättra situationen i framtiden. Dessa frågors syfte var att ”svepa in” hela 

problematiken och ge något av en helhetssyn av det som behandlades i teorikapitlet. Genom 

detta tillvägagångssätt ville jag försäkra mig om att, under den empiriska undersökningen, rätt 

data samlades in samt att dessa data, under analysfasen, var lättare att strukturera för att på så 

vis, i ett senare skede, kunna dra rätt slutsatser. 

 3.3.3 Metod för dataanalys 

Som nämnt ovan skickades frågorna via e-post till respondenterna och följdes sedan upp av 

ett eventuellt telefonsamtal vid oklarheter. Detta ledde till att intervjun blev förhållandevis 

strukturerad. Samtidigt betonades hela tiden vikten av öppenhet under intervjun och 

respondenten uppmanades hela tiden till att utveckla svaren för att ge mer kvalitet till 

råmaterialet. Under telefonintervjuerna fördes anteckningar för att komplettera de svar som 

hade getts i frågeformuläret. Jag valde att inte spela in samtalet då det endast användes för att 

komplettera de svar som respondenterna redan hade gett i frågeformuläret. 

I den första kontakten som togs med intervjuobjekten beskrevs studien och syftet med 

intervjun och respondenten gavs dessutom möjligheten att ge sin allmänna syn på 

problematiken. 
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 3.3.4 Validitet och reliabilitet 

”Inom modern samhällsvetenskap har begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

fått en position som vetenskapens heliga treenighet” (Kvale, 1997, s. 207). 

Validiteten delas in i två underkategorier, intern och extern giltighet. Ju fler personer som 

anger samma sak, desto större sannolikhet att resultatet är sant, d v s internt giltigt. Om 

materialet sedan kan appliceras till andra sammanhang innebär det att det även finns en extern 

giltighet, d v s resultatet kan generaliseras (Jacobsen, 2002). Man kan med andra ord säga att 

validitet anger om empirin är giltig och relevant, att undersökningen mäter det vi faktiskt vill 

mäta, att det vi mäter är relevant och att det vi mäter hos några få också gäller för flera. För att 

vara säker på att det insamlade materialet hade både intern och extern validitet valde jag att 

intervjua företagare med personliga erfarenheter av en etablering på den franska marknaden 

och som dessutom är insatta i ämnets problematik. Då råmaterialet främst var skriftligt, 

kompletterat av muntligt, minskade risken med att sedan återberätta intervjun felaktigt och på 

så vis upprätthålls en god validitet. 

Reliabilitet är enligt Jacobsen (2002) att empirin ska vara trovärdig och tillförlitlig, helt enkelt 

gå att lita på. Reliabilitet i samband med intervjuundersökningar brukar bl a handla om 

utskriftens reliabilitet och validitet, en intervju utskriven av två olika personer kan ge olika 

resultat. Detta problem uppstår inte när man låter respondenterna själva formulera sina svar, 

så som är fallet i min undersökning. 

 3.3.5 Alternativa metodval och metodkritik 

Ett alternativ hade varit att använda sig av ett kvantitativt metodval, genom exempelvis en 

enkätundersökning. Genom att göra detta hade troligtvis den externa validiteten ökat då fler 

svar gör det lättare att generalisera (Jacobsen, 2002). Uppsatsens problemformulering är dock 

problematisk vilket gör att en kvalitativ metod passar bäst för att ge svar på frågeställningen 

(Jacobsen, 2002). Ett annat alternativ hade varit att genomföra intervjuer på plats och inte via 

telefon. Genom att göra detta hade svaren blivit mer utförliga och den interna validitet bättre. 

Praktiska och ekonomiska aspekter gjorde dock att detta inte kunde genomföras. 

Intervjuobjekten kommer att vara anonyma i uppsatsen. Min förhoppning var dessutom att 

intervjuerna på detta vis skulle bli mer personliga. Trovärdigheten hos intervjuobjektens svar 

är dock något som kan diskuteras i samband med en anonym intervju, men min åsikt är att 

intervjuobjektets namn och företag inte är väsentliga för undersökningens resultat. 
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4. EMPIRI 

 

Empirikapitlet inleds med en kort presentation av varje respondent som har deltagit i studien. 

Därefter redovisas svaren från intervjuerna. Svaren presenteras, för att göra redovisningen så 

enkel och begriplig som möjligt, i de tre kategorier som nämndes i tidigare kapitel. För varje 

kategori av frågor presenteras varje respondents svar. Eftersom respondenternas identitet inte 

har någon relevans för undersökningen har de getts en fingerat namn. 

 

4.1 Presentation av respondenterna 

 Maria 

Maria är delägare i ett serviceföretag i södra Frankrike. Företaget bildades 2002 och dess 

tjänster utgörs främst av att hjälpa svenska familjer som bosätter sig i Frankrike med de 

administrativa delarna, allt från att upplysa om subventioner till att skriva in barn i skolan. 

Vidare arrangerar företaget även olika s k ”events” i södra Frankrike, både för företag och 

privatpersoner, som i praktiken kan vara allt från bröllop till seminarier. Marias företag har 

två anställda, varav en är hon själv, och en ungefärlig årlig omsättning på € 350 000. Maria 

var den av delägarna som skötte företagsbildningen i Frankrike och då företaget är så pass 

litet har hon dessutom en klar bild av alla delar i att driva företag i landet. 

 Anna 

Anna driver en ideell förening i Frankrike med en omsättning på ca € 20 000 per år. 

Föreningen grundades 2008 och dess verksamhet består av att skapa konst- och kulturprojekt i 

form av utställningar, vernissager o s v. Föreningen vänder sig till kulturintresserade bland 

allmänheten men också professionella kulturutövare och organisationer. Anna är ensam 

anställd i föreningen och sköter därmed alla delar i verksamheten. 

 Agneta 

Agneta är delägare i ett företag vars verksamhet består av att erbjuda konsulttjänster, främst 

inom data- och informationsteknik, till andra företag, men också försäljning av skräddarsydda 

produkter. Företaget bildades 1995 och har i dagsläget en ungefärlig årlig omsättning på € 6 

miljoner. Agneta har sedan tidigt 80-tal varit bosatt i Frankrike och var med vid 

företagsbildningen. Noterbart är också att hon, innan flytten till Frankrike, var delägare i ett 

företag i Sverige. 
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4.2 Presentation av intervjusvaren 

 4.2.1 Empiri rörande etableringen i Frankrike 

I denna kategori har de frågor som berör företagsetableringen samlats ihop. Motiven bakom 

den, hur den praktiskt gick till samt motiven bakom val av företagsform tas upp. Dessutom 

tillfrågas respondenten vad hon, med nuvarande erfarenhet, skulle ha gjort annorlunda vid 

själva företagsetableringen om företaget hade bildats idag. 

Marias företag etablerades som sagt 2002 och hon var sedan en tid bosatt i Frankrike när 

detta skedde. På frågan varför hon valde just Frankrike svarar hon att det faktiskt inte finns 

några särskilda motiv. ”Jag och min framtida kollega hade flyttat ner till den franska 

Rivieran. Vi träffades av en slump och beslutade oss för att öppna eget”, säger hon. Faktum 

är att Marias val förefaller ännu mer slumpmässigt då hon heller inte är sen med att påpeka att 

hon, förutom att hon bemästrade det franska språket, inte hade några som helst kontakter med 

Frankrike innan, varken privata eller affärsmässiga. 

På frågan hur företagsetableringen praktiskt gick till svarade Maria att hon direkt sökte 

professionell hjälp i form av en fransk revisor då hon själv ansåg att det skulle vara för 

tidskrävande att sköta etableringen på egen hand. Hon säger dock att den franska revisorn hela 

tiden återkopplade till henne och hennes kollega vilket gjorde att de i slutändan fick en bra 

inblick i etableringsprocessen. En nackdel med att anlita revisor var att dennes arvode gjorde 

att de sammanlagda kostnaderna för att bilda företag blev ganska höga. Maria säger att hon 

även med facit i hand inte skulle ha gjort det annorlunda eftersom hon helt enkelt hade för lite 

kunskap i tillvägagångssättet. Däremot skulle hon, om företaget bildades idag, göra det på 

egen hand eftersom hon nu har ”mer kött på benen” och vet hur hon måste gå tillväga. Hon 

påpekar också att den okunskap hon hade om tillvägagångssättet vid företagsbildning i 

Frankrike inte var något som bara gällde Frankrike, då hon säger att hon troligen hade tagit 

professionell hjälp även i Sverige om hon hade bildat företag där. 

Marias företag är ett s k SARL. Hon säger att valet av företagsform i slutändan föreföll 

ganska självfallet då de endast var två ägare (vilket är minimum för ett SARL) och ville 

begränsa det personliga ansvaret till enbart det insatta kapitalet. Som framgick av teorikapitlet 

krävs det heller inte längre något minimum vad gäller insatt kapital, vilket Maria numera 

också har dragit fördel av då hon har frigjort lite av det tidigare insatta kapitalet. Marias 

SARL beskattas på bolaget (inte på delägarnas inkomst) och även om företaget inte är tvingat 

att ha en revisor (p g a dess storlek) har de anlitat en sådan då de tyckte att det behövdes. 

 

Vad gäller Anna bodde hon redan i Frankrike när hennes förening bildades 2008. Hon hade 

redan innan starka personliga, men också affärsmässiga, förbindelser med Frankrike och har 

dessutom läst språket sedan ung ålder. Då hon också är kulturintresserad tyckte hon att 

”denna sorts verksamhet behövdes i Frankrike” och att det med andra ord fanns utrymme för 

hennes affärsidé på den franska marknaden. Valet av Frankrike föreföll därmed naturligt. 

Anna startade den ekonomiska föreningen på egen hand och säger sig inte haft alltför stora 

problem under etableringsfasen. Hon säger att det inte var särskilt svårt att starta den 

ekonomiska föreningen och att tidsåtgången var ungefär tre veckor. I de fall hon behövde 

hjälp vände hon sig till kompetenta myndigheter. Anna ville starta en ideell förening och då 

det bara fanns en ideell förening att välja bland var valet av företagsform enkelt. Hon säger 
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vidare att, om hon bildade föreningen idag, skulle ha undersökt möjligheten att använda sig av 

den s k ”auto-entreprenören”, då hon tycker att detta verkar vara en intressant lösning för små 

företag/föreningar. Tyvärr fanns inte denna möjlighet när Anna startade föreningen 2008, då 

den s k ”auto-entreprenören” trädde i kraft först första januari 2009. 

Agneta har som sagt varit bosatt i Frankrike och hon säger att det faktum att hon valde att 

etablera företag i där har sin grund i just detta. ”Det finns säkert mer fördelaktiga länder att 

starta företag i än Frankrike, men jag hade en bra affärsidé och var bosatt i Frankrike”, 

säger hon. Agneta säger vidare att hon och en nära vän och kollega skötte i princip allt det 

praktiska kring företagsstarten, hon säger: ”jag hade vid uppstarten här i Frankrike redan 

varit delägare i ett företag i Frankrike och visste därmed lite vad som krävdes o s v”. 

Uppstarten gick enligt Agneta förhållandevis smärtfritt; från dess att de började till att 

företaget var fullständigt bildat gick det ungefär 40 dagar. ”Jämfört med Sverige tog det drygt 

en vecka längre, troligtvis p g a att fler organisationer var inblandade, men också p g a den 

franska administrationen som är långsam”, säger hon samtidigt som hon poängterar att hon 

och hennes kollega var dåligt informerade om var man skulle vända sig, vilket därmed också 

kan ha spelat in i den relativt långa tidsåtgången. 

Det företag som Agneta är delägare i är ett icke-publikt SAS. Hon säger att valet föll på SAS 

eftersom det var den bolagsform som bäst stämde överens med deras behov. ”Ingen av oss 

ville inte riskera mer än vårt insatta kapital”, säger hon och därmed uteslöts SNC och 

kommanditbolag samtidigt som de gjorde övervägningen att ett SAS var ett bättre alternativ 

än ett SARL. På frågan om vad hon skulle ha gjort annorlunda om företaget etablerades idag 

svarar hon att hon kanske hade gjort något annorlunda, då förutsättningarna inte längre är 

desamma. ”Numer finns ytterligare modifieringar av ett SAS och SA och dessutom har 

minimikapitalet för ett SARL sänkts. Hade så varit fallet när vi bildade vårt företag är det inte 

säkert att vi hade valt ett SAS”, säger hon. 

 4.2.2 Empiri rörande Frankrikes arbetslagstiftning, skatter och företagsklimat 

Denna kategori innehåller frågor rörande respondentens uppfattning av den franska 

arbetsmarknaden, dess arbetslagstiftning och den politik som drivs i Frankrike och därmed 

kan ha en inverkan på småföretagarnas villkor. Till sist gavs också respondenterna 

möjligheten att ge förslag på förändringar som skulle kunna underlätta företagandet i 

Frankrike. 

Maria svarade på frågan hur hon upplevde den franska arbetsmarknaden att den är mer 

komplicerad än den svenska. Hon påpekar att de sociala avgifterna är för höga: ca 46 % av 

bruttolönen. Marias företag är ett SARL och tillämpar bolagsskatt, som hon också tycker är i 

högsta laget (33,33 %, min anm.), även om resultatnivån efter dispositioner gör att 

skattebasen inte är så pass hög. 

På frågan om huruvida klimatet för småföretagare har förändrats sedan regeringsskiftet tycker 

hon sig kunna urskilja vissa skillnader. Hon tycker att de många skattesänkningar som har 

genomförts, främst för små företag som hennes, är positivt och faktiskt har gett konkreta 

förbättringar i form av att en större del av vinsten inte beskattades. En nackdel är dock att 

flera organisationer har centraliserats på så vis att flera mindre organisationer har slagits ihop, 

vilket Maria i slutändan tycker ”bara har gjort saker och ting krångliga snarare än tvärtom”. 

Som förslag på förbättringar tycker Maria att den franska regeringen borde ”fortsätta på den 

inslagna vägen” med ytterligare skattesänkningar och även försöka att ytterligare förenkla det 

ibland något tunga franska administrativa systemet. 
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Anna säger sig varken ha någon uppfattning om, eller problem med, den franska 

arbetslagstiftningen då hon som ensam ägare inte har några anställda. Hennes uppfattning om 

skatterna är att hon ser tendenser till skattesänkningar, men då hennes förening bildades först 

2008 har hon ingen uppfattning om hur det var innan regeringsskiftet. Hon säger sig vidare 

inte ha något förslag på politiska beslut som skulle kunna förbättra för företagare i Frankrike. 

 

Agneta tycker också, likt Maria, att den franska arbetsmarknaden är mer komplicerad än den 

svenska. Hon påpekar att man i Frankrike ”lagstiftar om allt som det går att lagstifta om”, 

vilket resulterar i att man måste gå försiktigt fram när man anställer och avskedar personal. 

Agneta tar även upp den omtalade 35-timmars-arbetsveckan, som hon säger påverkade 

företaget, trots att de inte har särskilt många anställda. ”Fem timmar per person och 

arbetsvecka är mycket, och någon måste fortfarande göra arbetet. I grund och botten ville de 

(regeringen, min anm.) väl att företagen skulle anställa fler personer för att täcka upp dessa 

timmar, men i verkligheten blev det bara så att man bad de anställda att göra samma sak som 

de gjorde innan, men på 35 timmar istället för 40”.  

Några problem med strejker o s v har dock inte Agnetas företag haft. Hennes allmänna 

uppfattning är att den franska arbetslagstiftningen fortfarande är för omfattande, men att de 

enskilda reglerna i sig oftast inte är överdrivet krångliga eller ofördelaktiga för företagare. 

Agneta säger sig inte ha något särskilt förslag på vad som skulle kunna ändras, mer än att 

kanske slopa de 35 arbetstimmarna per vecka och återgå till 40 timmar per vecka. 

 4.2.3 Empiri rörande hur man lyckas i Frankrike 

Denna tredje och sista kategori innehåller tre frågor. Den första frågan berör vilka, enligt 

respondenten, de viktigaste faktorerna är för att lyckas som företagare i Frankrike. Vidare 

gavs respondenten också möjligheten att ge sin syn på varför det finns så pass få svenska 

företag i Frankrike. Till sist tillfrågades även respondenten om sin uppfattning om förslaget på 

ett gemensamt regelverk för företagsetablering inom EU för att underlätta företagandet. 

Maria tycker att förhållandena för att lyckas i Frankrike på det stora hela ”torde vara 

desamma i Frankrike som i Sverige”. Hon påpekar att det hela tiden gäller att vara 

serviceminded gentemot kunder o s v för att lyckas, oavsett land. Hon säger dock att ”det som 

är något speciellt med Frankrike är att man måste ha mycket tålamod när man handskas med 

allt administrativt. Vi svenskar är vana att allt som rör administration o s v sker ganska 

snabbt och utan vidare problem, men i Frankrike är det annorlunda. Här kan ett ärende som 

’på pappret’ tar tre arbetsdagar ta en till två veckor, särskilt här i södra Frankrike”. Maria 

tror att just detta är anledningen till att så få svenska företag faktiskt etablerar sig i Frankrike: 

”det administrativa arbetet är ibland för mycket; det blir krångligt att anställa och avskeda 

och när dessutom de sociala avgifterna är så pass höga som de är skapar det problem. Jag 

tycker att småföretagare gynnas och uppskattas för lite här i Frankrike”. 

Vad gäller ett gemensamt regelverk för företagare inom EU tycker Maria att det utan tvivel 

skulle vara ett steg i rätt riktning, men samtidigt tror hon att det är en utopi snarare än något 

genomförbart. ”Kan vi inte ha samma valuta tror jag att det blir svårt att komma överens om 

att ha samma regler”, säger hon. 
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Anna tycker, likt Maria, att en företagare som vill lyckas i Frankrike måste ha samma 

egenskaper som vilken företagare som helst som vill lyckas med sin verksamhet. Det gäller att 

produkten, affärsidén o s v är bra, menar hon. På frågan om varför det finns så pass få svenska 

företag i Frankrike svarar hon att hon tror att de kulturella och språkliga skillnaderna spelar en 

stor roll: ”svenskar är bra på engelska, inte franska. Fransmän är okej på engelska, men 

avståndet är kanske fortfarande för stort”, säger hon. Anna menar vidare att hon inte ser 

någon annan anledning då hon alltid har blivit väl bemött i Frankrike och inte har haft några 

större problem, varken före eller efter hon startade sin verksamhet. 

Anna ställer sig vidare positiv till ett gemensamt regelverk inom EU för företagsetablering. 

Hon säger att hon ”verkligen behöver en europeisk föreningsform” då det skulle underlätta 

enormt i hennes föreningsarbete och menar dessutom att det skulle innebära att ”det ’bara’ 

skulle vara de eventuella kulturella skillnaderna” som i sådana fall skulle hindra svenskar 

från att etablera sina företag i Frankrike. 

 

Agneta menar att man, för att lyckas på den franska marknaden, måste ha mycket god 

kunskap om Frankrike som land och dess företagskultur, som hon menar speglar av sig på i 

princip allt som berör företagandet. ”Hade inte jag bott i Frankrike eller pratat franska hade 

jag startat företaget någon annanstans”, säger hon och menar samtidigt att brist på kunskap 

troligtvis är den största anledningen till att det finns så få svenska företag i Frankrike. Hon 

säger att det ”alltid tar tid att lära sig de ’osynliga reglerna’ och hur fransmännen tänker och 

agerar”, något som Agneta menar inte är något man kan lära sig om man inte är på plats och 

”upplever det”. 

Agneta säger att svenskarna kanske har förutfattade meningar om Frankrike som gör att de 

räds för att etablera sig i landet, men å andra sidan, menar hon, ”borde det vara likadant för 

andra länder såsom England och Tyskland”. Till sist menar Agneta att ett gemensamt 

regelverk skulle ha underlättat mycket för henne i bildningsfasen, men samtidigt påpekar hon 

att även gemensamma regler i praktiken kan tolkas olika beroende på vilket land man befinner 

sig i. 
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5. ANALYS 

 

I detta kapitel kommer den empiriska datan, d v s intervjuerna, som avhandlades i kapitel 4 att 

analyseras. Detta görs genom att den teoretiska referensramen jämförs med och tillämpas på 

den empiriska datan. Analysen kommer att ge det underlag som behövs för att senare kunna 

dra slutsatser av de upptäckter som har gjorts.  

 

Enligt Jacobsen (2002) sker analys av kvalitativa data i tre steg. Först beskrivs datan grundligt 

och detaljerat utan att upplysningarna färgas. Därefter kategoriseras och förenklas den för att 

på så vis göra den överskådlig och därmed möjlig att förmedla. Det sista steget består av att 

tolka den överskådliga datan genom att leta meningar, orsaker och till sist försöka 

generalisera. Det är i det tredje steget som de dolda förhållandena kommer fram. Med 

bakgrund av detta kommer analysen att struktureras med hjälp av de tre kategorier av frågor 

som presenterades i tidigare kapitel.  Steg ett, beskrivning av datan, skedde i viss mån redan i 

empirikapitlet. Det väsentliga av den kommer dock att tas upp igen och denna gång tillämpas 

på teorin som behandlades i kapitel två. Denna applicering av empirin på teorin kommer att, 

tillsammans med den kategorisering av datan som görs, göra datan överskådlig och redo för 

att tolkas. Tolkningen av datan kommer sedan att användas i nästa kapitel för att relevanta 

slutsatser ska kunna dras. 

 

5.1 Analys av empiri rörande etableringen i Frankrike 

Med etablering menas i detta fall dess praktiska tillvägagångssätt, men också motiven bakom 

de val som respondenten gjorde, i detta fall varför han/hon valde Frankrike samt den 

företagsform de valde. 

 5.1.1 Motiven bakom etableringen i Frankrike 

På frågan om varför respondenten valde att etablera sig i Frankrike var svaren ganska 

homogena. Alla tre hade en koppling till Frankrike i form av att de pratade språket och/eller 

redan bodde i landet. De tre intervjuade personerna bosatte sig alltså inte i Frankrike för att 

”starta eget” utan detta var något som de bestämde sig för väl på plats. En av respondenterna, 

Agneta, säger uttryckligen att hon är övertygad om att det finns länder som är mer 

fördelaktiga än Frankrike för en företagare, men att hon inte baserade sitt val utifrån detta. 

Denna koppling till Frankrike som land verkar vara en avgörande faktor till varför de valde att 

etablera sig där. Valet var med andra ord varken slumpmässigt eller medvetet, utifrån vilket 

land som var mest fördelaktigt. I teorikapitlets första del (2.1) kan man läsa att antalet svenska 

företag i Frankrike endast utgör några promille av det totala antalet företag i landet. 

Förklaringen ligger kanske därmed i att eftersom den svenska och franska kulturen skiljer så 

pass mycket åt krävs det att man bor i landet och därmed får denna nödvändiga ”koppling” till 

Frankrike i form av bemästrande av dess språk samt insikt i dess kultur. 
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 5.1.2 Etableringens praktiska tillvägagångssätt 

Vad gäller det praktiska tillvägagångssättet kan man urskilja olika, inte helt entydiga, svar. En 

respondent, Maria, kontaktade en lokal revisor som skötte det administrativa, med både 

avsaknad av tid och kunskap som orsaker. De andra respondenterna, Anna och Agneta, skötte 

däremot det mesta utan professionell hjälp och tyckte dessutom att det inte var överdrivet 

komplicerat. Som vi såg i teoriavsnittet skiljer sig det praktiska tillvägagångssättet, 

åtminstone i teorin inte nämnvärt åt länderna emellan. I Frankrike är visserligen fler 

myndigheter inblandade, men då detta sker med det s k ”CFE” som mellanhand och 

centralorganisation är skillnaden för den som utnyttjar tjänsten, d v s företagaren, av mindre 

betydelse. Maria säger dock att kostnaderna för att starta företag i Frankrike är aningen högre, 

något som också stöds av teorikapitlet där det framgår att de lagstadgade 

registreringsavgifterna i Frankrike, exklusive konsultarvoden, är ca dubbelt så höga som i 

Sverige.  

Vad gäller tidsåtgången vid etableringen är det bara Agneta som explicit tar upp detta då hon 

säger att det tog ca 40 dagar för hennes företag att vara helt ”färdigt”. Som framgick av 

teorikapitlet tar det ca en månad i Sverige, vilket också, teoretiskt sett, är fallet i Frankrike. 

För en respondent tog det dock alltså 40 dagar, vilket av henne själv förklaras med att dels fler 

organisationer var inblandade, dels en brist i kunskap om vilka organisationer som var 

relevanta. En annan trolig orsak som tas upp av två av respondenterna är att den franska 

administrationen uppfattas som tung och långsam. En av respondenterna, Maria, går t o m så 

långt som att påstå att man behöver tålamod när man handskas med den. 

I teorikapitlet kunde vi läsa om den s k ”auto-entreprenören”, som är särskilt gynnsam för 

småföretagare i etablerings- och uppstartsfasen. Av de tre intervjuade var det bara Anna som 

nämnde ”auto-entreprenören” då hon grämde sig över att den inte fanns då hon bildade sin 

förening 2008. Vidare tror hon att, om föreningen hade bildats idag, hon hade övervägt att 

använda sig av denna, vilket tyder på att det faktiskt är ett effektivt sätt att stimulera folk till 

att starta företag. 

 5.1.3 Val av företagsform 

Beträffande valet av företagsform, och motiven bakom valet, är empirin ganska likartad. 

Majoriteten av respondenterna reflekterade inte särskilt mycket över de olika företagsformer 

som fanns utan valet föreföll i slutändan ganska självklart och naturligt. I de fall 

överväganden gjordes kan man se att respondenterna lade störst vikt på kapitalets storlek, 

delägarens egen risk samt hur många personer som var med i företaget. Exempelvis valde en 

av respondenterna, Maria, ett SARL eftersom de endast var två delägare och på så vis kunde 

fördela inkomsten mellan sig. Vid valet av ett SAS verkar det faktum att delägaren inte 

riskerar mer än insatt kapital viktigt, som framgår av Agnetas uttalanden. Noterbart är också 

att vid bildningen av Agnetas företag var reglerna annorlunda för ett SARL då det fanns ett 

minimikrav på insatt kapital, något som har slopats idag. Detta påpekas också av Agneta som 

säger att hon kanske hade agerat annorlunda vad gäller valet av företagsform om dagens 

förutsättningar hade funnits 1995. 
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5.2 Analys av empiri rörande Frankrikes arbetslagstiftning, skatter och företagsklimat 

Två av tre respondenter, Maria och Agneta, menar att den franska arbetslagstiftningen har 

skapat problem i deras verksamhet. Något som tas upp är de sociala avgifterna som anses som 

höga (46 % av bruttolönen för en respondent), vilket styrker det som togs upp i teorikapitlet 

där det fastslogs att de franska sociala avgifterna är minst 45 %, oftast mer. Bolagsskatten 

anses också vara hög. En respondent, Agneta, tar upp den lagstiftade arbetsveckan i Frankrike 

på 35 timmar som ett problem för henne och menar att arbetsbördan har blivit högre 

samtidigt. Dessutom, menar samma respondent, har lagen ingen effekt på landets 

sysselsättningsprocent då hennes företag täcker upp de förlorade timmarna genom att kräva 

att de anställda gör samma arbete på kortare tid. 

Av samma respondent anses den franska arbetslagstiftningen som för omfattande. Denna tes 

backas upp av teorin där det framgår att Nicolas Sarkozy och hans regering är medvetna om 

problemet och försöker att minska lagstiftningens omfattning genom att ge kollektivavtalen en 

viktigare plats i regelverket. Det faktum att flera företagare är av uppfattningen att problemet 

fortfarande kvarstår tyder dock på att denna process kommer att ta lång tid och i bästa fall är i 

en övergångsfas. Agneta vill också att arbetsveckan på 35 timmar slopas, något som Sarkozy 

sedan en tid verkar ha tagit fasta på då starka incitament till att arbeta övertid ges, både för 

arbetstagaren i form av högre lön för övertidsarbete men också för arbetsgivaren i form av 

skattebefrielser på den lönekostnad som är förenad med övertidsarbetet. 

Bland de utfrågade kan man se att, i fråga om vilka förändringar som skett sedan 

regeringsskiftet 2007, de tycker sig kunna se vissa förändringar, dock inga radikala sådana. 

En respondent pekar på vissa skattesänkningar som en konkret förbättring. I kapitel 2.5 kunde 

vi läsa att Sarkozy sedan länge har haft avsikten att sänka skatterna (framförallt bolagsskatten) 

och detta verkar alltså, åtminstone enligt dessa enskilda fall, ha fått en verklig effekt för 

företagare i Frankrike. En respondent, Maria, menar emellertid att vissa saker också har 

förvärrats sedan 2007 då sammanslagningen av flera organisationer till en stor 

centralorganisation i vissa fall har komplicerat situationen mer än något annat. Maria 

specificerar sig inte mer än så, men om man tillämpar detta på teorin kan man se en likhet 

med den s k ”CFE”, som fungerar som centralorganisation vid företagsbildning och som i 

själva verket består av flera mindre organisationer. Problemen kring den franska 

administrationen verkar alltså fortfarande kvarstå och vara djupare rotat än vad regeringen 

kanske först trodde, vilket innebär att alla åtgärder inte ger den effekt de var avsedda att ge. 

 

5.3 Analys av empiri om hur man lyckas i Frankrike 

 5.3.1 Vad krävs för att lyckas i Frankrike? 

Alla tre respondenter är i grund och botten överens om att förutsättningarna för att lyckas i 

Frankrike egentligen inte borde skilja sig åt från andra länder. Faktorer såsom en bra produkt 

och affärsidé är alltid viktiga. En tendens som man kan urskilja från intervjuerna är dock att 

man först och främst måste kunna språket och känna till kulturen. Alla tre utfrågade bodde i 

Frankrike innan de startade företaget och kunde på så vis prata språket samtidigt som de 

kände till kulturen, det Hofstede kallar för ”mental mjukvara”. Just kunskap i det franska 

språket och kännedom i landets s k ”savoir-vivre” verkar vara nyckeln till att integreras. 

Exempelvis säger en av respondenterna, Anna, som har spenderat flera år i landet, och därmed 

har denna kunskap och kännedom, att hon aldrig har haft några problem i sin affärsrörelse vad 
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gäller bemötande o s v. Det bästa sättet att förvärva denna kunskap och kännedom är, om man 

ska tro de intervjuade, att bo i landet under en längre tid. Just denna kunskap och kännedom, 

eller i de flesta svenskarnas fall bristen på denna, kan enligt intervjuobjekten vara en av 

anledningarna till att det finns så pass få svenska företag i Frankrike. I ett land som Frankrike, 

vars kultur skiljer sig åt gentemot den svenska, krävs med andra ord en ”övergångsperiod” 

under vilken en person tar del av landets kultur. Som vi såg i teorikapitlet kan detta ta lång tid, 

vilket därmed kan vara en förklaring till varför alla respondenter hade bott i landet under en 

viss tid innan de bestämde sig för att starta företag. 

En respondent, Maria, tog detta konstaterande om att känna till Frankrikes kultur lite längre 

och menade att detta även innefattade att hela tiden vara utrustad med tålamod, särskilt när 

man handskas med den franska byråkratin. Som exempel gav hon att ett ärende som i teorin 

borde ta ett visst antal dagar i verkligheten tar väsentligt längre tid, och faktum är att detta 

påstående påminner om det som Agneta sade angående tidsåtgången vid hennes 

företagsetablering. Denna ”försening” kan, om man hänvisar till Hofstedes teorier, förklaras 

av maktdistansen i de franska organisationerna som leder till ökad centralisering. Ett ärende 

behöver med andra ord genomgå fler lager i den hierarkiska pyramiden innan det når ända 

fram och beslut kan tas. Denna teori styrks ytterligare när man ser att de teoretiska 

skillnaderna i villkoren kring en företagsetablering (såsom praktiskt tillvägagångssätt, 

företagsformer, o s v) inte var stora, ibland t o m snarlika. Skillnaden verkar istället ligga i hur 

det i verkligheten går till när regler och normer tolkas och tillämpas, något som även det 

styrks av Hofstedes som ju menar länder med två olika kulturer tenderar att tillämpa regler på 

olika sätt.  

 5.3.2 Ett gemensamt regelverk inom EU 

Alla tre respondenter ställde sig positiva till (mitt) förslag om ett gemensamt regelverk inom 

EU och menar på att detta säkerligen skulle ha underlättat för dem i etableringsfasen, särskilt 

genom att göra en europeisk företagsform. Som också nämndes i det tidigare stycket är 

skillnaderna i villkoren inte särskilt stora i teorin och därmed borde steget att forma en 

gemensam europeisk företagsform, alltjämt i teorin, inte vara så långt borta om man jämför 

Sverige och Frankrike. Huruvida detta är genomförbart i praktiken är dock något de 

intervjuade ställer sig tveksamma till, kanske med de kulturella skillnaderna och framförallt 

då med den franska byråkratin i bakhuvudet. 

 

För att avsluta analyskapitlet kan man säga att villkoren för företagare i Sverige och 

Frankrike, på det hela taget, i teorin är relativt jämbördiga. För att återkoppla till 

teoriavsnittet, där villkor som den praktiska företagsbildningen, de olika företagsformerna, 

ländernas arbetslagstiftning samt dess skattesatser togs upp, kan man uttyda att det egentligen 

bara är arbetslagstiftningen, eller snarare systemet på vilket denna är uppbyggd, som är 

annorlunda. Teorin i ämnet konstaterar att skatterna är något högre i Frankrike, likaså 

kostnaderna i samband med företagsbildning. Dessutom är något fler organisationer 

inblandade i själva företagsbildningen. Generellt sett kan man säga att regler och lagar i 

Frankrike är mer omfattande. Om man ska tro Hofstede alltså beror på den franska kulturens 

höga osäkerhetsundvikande, som leder till att fler lagar och regler stiftas. Man skulle kunna 

säga att de teoretiska skillnaderna i villkor inte är så pass stora att de borde utgöra ett hinder 

för en svensk företagare att etablera sig i Frankrike, men min undersökning visar att det i 

praktiken finns skillnader.  
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6. SLUTSATSER OCH BIDRAG 

I det här kapitlet redovisas de slutsatser som jag har kommit fram till genom att knyta 

samman resultaten med problemställningen i kapitel 1. Till sist redovisas också förslag på 

fortsatt forskning. Innan analysen inleds upprepas studiens problemformulering och syfte. 

 

Problemformuleringen, som nämndes i det inledande kapitlet, är: ”Skiljer sig villkoren för att 

driva företag i Frankrike respektive Sverige åt och utgör detta ett hinder för svensk 

företagsetablering i Frankrike?” 

Vidare är syftet med studien att ”analysera villkoren för att starta och driva företag i 

Frankrike och Sverige för att på så vis ta reda på om den låga svenska företagsetableringen i 

Frankrike beror på reella skillnader i dessa villkor eller om det bara är en uppfattning som 

svenska företagare har”. 

Vilka slutsatser kan man nu dra av det framkomna resultatet och vilka 

generaliseringsmöjligheter finns från dessa slutsatser? För att få fram så uttömmande 

slutsatser som möjligt har jag valt att strukturera upp dem på så vis att varje slutsats kommer 

att ges en underrubrik där de utvecklas. 

Kopplingen till Frankrike ofrånkomlig – en orsak till problemet 

I min undersökning är denna koppling, som manifesteras i form av en kunskap i landets språk 

samt en kännedom i dess kultur, ett måste för att personen i fråga ska bosätta sig i landet, än 

mer bilda ett företag där. Detta visade sig dels i det faktum att alla tre respondenter hade bott i 

landet under en längre tid och därmed tagit del av det Hofstede kallar landets ”mentala 

mjukvara”, innan de valde att starta företag i landet. En slutsats: då våra kulturer skiljer sig åt 

krävs en inblick i den franska kulturen och kunskap i språket för att starta företag i landet. 

Frankrike – inte ett strategiskt val 

I undersökningen som genomfördes bodde alla tre respondenter i Frankrike innan de 

etablerade företag där. På frågan om varför de valde just Frankrike var svaren svävande och 

konkreta motiv mer än att de redan bodde i landet saknades. En möjlig slutsats är därmed att 

svenska småföretagare i Frankrike baserar sitt val av land på känsla och subjektiv inställning 

till landet i fråga istället för att med en mer pragmatisk inställning välja ett land utifrån 

objektiva kriterier med strategiska mål. 

Företagarnas villkor är i teorin relativt lika och borde inte utgöra ett hinder 

Hofstede menar att om två länder har olika kulturer är chansen stor att des institutioner och 

lagar också skiljer sig åt eftersom de är återspegling av kulturen (och när de väl stiftade ser de 

till att den upprätthålls). Med bakgrund av de iakttagelser som gjordes i teorikapitlet kan man 

konstatera att skillnaderna i en företagares villkor de båda länderna emellan är ganska små i 

teorin. Lagarna i Frankrike är möjligen mer omfattande (som t ex arbetslagstiftningen), vilket 

kan förklaras av den franska kulturens höga osäkerhetsundvikande, men själva innehållet 

skiljer sig inte åt nämnvärt. I teorin är både företagsformerna och tidsåtgången vid 

etableringen är snarlika, medan vissa teoretiska skillnader finns i t ex arbetslagstiftning och 

skattesatser (Frankrikes skatter i vissa avseenden högre). Slutsatsen man kan dra är 
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skillnaderna i teorin inte är tillräckligt stora för att utgöra ett potentiellt hinder för svensk 

företagsetablering i Frankrike. 

Dolda skillnader i praktiken 

P g a att regler och normer tolkas och tillämpas olika länderna emellan uppstår däremot 

verkliga skillnader som till en början kan vara som dolda. Hofstede menar att detta är normalt, 

eftersom två olika kulturer kan tolka och tillämpa lagar och regler på olika sätt. För att ge ett 

exempel: i teorin var de regler och lagar som finns kring just uppstarten av företag i de båda 

länderna förhållandevis lika och båda pekade på att företagsbildningen skulle ta ca en månad. 

I praktiken tog det dock längre tid att genomföra bildandet av företag i Frankrike, vilket kan 

ha sin förklaring i den stora maktdistans som finns i de franska organisationerna och därmed 

leder till centralisering och en långsammare byråkratisk gång.  

I undersökningen hade respondenterna, när de bads komma med förslag på vad som skulle 

kunna förbättras i Frankrike ur en företagares synvinkel, svårt med att komma med konkreta 

idéer. Respondenterna, som alla har bott i Frankrike under en längre period, har förvisso 

kännedom i de kulturella skillnader som finns mellan länderna, men att uttrycka detta i ord är 

svårare och därmed också att komma med några konkreta förslag på förbättringar. De ovan 

nämnda kulturella skillnaderna ger sig istället uttryck i den franska byråkratin, som nästan alla 

respondenter benämner som tung och långsam. Hur man konkret ska kunna förbättra den 

verkar emellertid vara svårare att svara på. 

Frankrikes regering är medveten om problemen – men underskattar den dem? 

I teorikapitlet kunde man läsa att Frankrike sedan regeringsskiftet 2007 genomgår en 

liberaliseringsprocess som på sikt väntas främja företagandet ytterligare i landet. Tendensen 

är att landets regering är medveten om de problem som finns, deras inverkan på landets 

ekonomiska tillväxt och vad som krävs för att få bukt med dessa. Av respondenternas svar 

kan man dock uttyda att de konkreta skillnaderna/förbättringarna är marginella. Frågan man 

således kan ställa är huruvida detta beror på en underskattning av problemet från regeringens 

sida och att det således krävs kraftigare åtgärder för att inte hämma den ekonomiska tillväxten 

i landet. I föregående stycke var slutsatsen att problemen för företagare i Frankrike i många 

fall är mer djupt rotade och detta kan också vara en anledning till att de åtgärder som hittills 

satts in är otillräckliga. En annan förklaring kan å andra sidan vara att Frankrike är inne i en 

”övergångsfas” och att resultaten från de politiska åtgärderna framgår först om några år. 

Framtiden kommer att utvisa vilken av dessa två teorier som stämmer. 

 

För att sammanfoga och även svara på problemställningen kan man understryka följande: 

o Företagarnas villkor skiljer sig inte nämnvärt åt i teorin och borde därmed inte utgöra 

ett hinder för den svenska företagsetableringen i landet. 

o I praktiken däremot urskiljer sig en del skillnader som har sin grund i att regler och 

normer tolkas annorlunda i Frankrike. Detta är ett dolt problem som vid en första 

anblick inte syns då det har kulturella inslag som endast kan upptäckas om man bor i 

landet. 
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o Denna skillnad i tolkning och tillämpning visar sig framförallt inom den franska 

byråkratin som anses som tung och långsam, troligtvis på grund av den höga 

centraliseringen, och därmed får anses vara ett stort problem för företagandet i 

Frankrike. 

o Frankrikes regering verkar vara medveten om de problem som finns, men då effekten 

av de vidtagna åtgärderna inte är fullständigt tillfredsställande kan man fråga sig om 

vidden av problemet inte underskattats, alternativt att landet är i en ”övergångsfas” 

och effekterna kommer att visa sig på längre sikt. 

o Svenska småföretagare i Frankrike kan språket och känner till kulturen, något som är 

en förutsättning för att bosätta sig, än mer etablera ett företag, i landet. Det faktum att 

så få svenskar faktiskt uppfyller dessa krav är ett hinder i den svenska 

företagsetableringen i Frankrike. 

 

6.1 Fortsatt forskning 

Efter att ha gjort dessa generaliseringar baserat på de ovan nämnda slutsatserna angående 

handelsrelationerna mellan Sverige och Frankrike ställer jag mig frågan huruvida det är 

möjligt att ytterligare generalisera och även inkludera resten av Europa. Som jag även skrev i 

inledningskapitlet blir Europa tack vare EU alltmer öppet, uniformt och enhetligt. Frågan är 

dock hur länge denna utveckling kan pågå. Med bakgrund av denna studie, där vi kan se att 

kulturella skillnader mellan två länder kan agera som en bromskloss för en utveckling som i 

teorin går i rätt riktning och faktiskt har en tendens att likrikta ländernas lagstiftning, kan man 

även uttyda ett framtida hinder för ett enhetligt EU. Kommer de kulturella skillnader som 

finns bland de europeiska länderna leda till att denna uniformering bromsas? Är det rent av så 

att EU, globaliseringen till trots, kommer att stöta på problem i jakten på homogen 

lagstiftning eftersom de kulturella skillnaderna länderna emellan gör att tolkningen och 

tillämpningen av dessa förblir olika, eller är detta något som med tiden kommer att raderas ut? 
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BILAGOR 

 

BILAGA 1: Intervjufrågor 

1. Beskriv kortfattat er verksamhet: 

- Produkt, bransch, kundkrets, marknad, antalet anställda, omsättning, osv. 

2. När etablerades företaget i Frankrike? 

3. Varför valde ni att etablera er i Frankrike? 

4. Vilka kontakter hade ni tidigare med Frankrike, privata och/eller affärsmässiga? 

5. Hur gick företagsetableringen till rent praktiskt - fick ni hjälp av konsult eller 

liknande, eller skedde den på egen hand? 

6. Vilken företagsform valde ni och varför? 

7. Med nuvarande erfarenhet, vad skulle ni ha gjort annorlunda idag (vid själva 

företagsstarten)? 

8. Hur upplever du den franska arbetslagstiftningen och dess skillnad gentemot den 

svenska (fördelar/nackdelar)? 

9. Tycker du att klimatet för småföretagande i Frankrike har ändrats efter regeringsskiftet 

2007, och i så fall hur? 

10. Har den ibland oroliga franska arbetsmarknaden, med många strejker, orsakat problem 

för företaget? 

11. Tycker du att det finns behov av förändringar vad gäller administration och 

arbetslagstiftning som skulle underlätta företagande i Frankrike (om ”ja”, vilka)? 

12. Vilka upplever du är de tre viktigaste faktorerna för att lyckas på den franska 

marknaden? 

13. Vad är enligt din uppfattning orsaken till att så få svenska företag finns på den franska 

marknaden? 

14. Tror du att ett gemensamt regelverk för företagsetablering inom EU skulle underlätta 

för den som vill starta och driva företag i andra länder? 
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BILAGA 2: Jämförelse av Sveriges och Frankrikes företagsformer 

 

Sverige   Enskild firma EF  Handelsbolag HB  Kommanditbolag KB 

Ägaransvar   Personligt   Solidariskt och personligt  KP: solidariskt och personligt  

        KD: insatt kapital  

Kapitalkrav   Nej   Nej   Nej    

Antal ägare/medlemmar  1 fysisk person  Minst 2 delägare fysiska eller juridiska Minst 2 delägare, fysiska eller juridiska  

Vem företräder bolaget?  Näringsidkaren  Bolagsmännen  KP 

Krav på revisor  Nej   Nej   Nej 

Beskattning   Näringsidkaren  Delägarna   Delägarna 

Anställda   Ja   Ja   Ja 

 

Sverige forts.  Aktiebolag AB  Ekonomisk föringen EF 

Ägaransvar   Insatt kapital   Insatt kapital    

Kapitalkrav   Minst 50 000 kr  Minst 1 krona i form av insats     

Antal ägare/medlemmar  Minst en ägare  Minst 3 fysiska eller juridiska   

Vem företräder bolaget?  Styrelse och vd  Styrelsen, vd  

Krav på revisor  Slopat för de minsta  Internrevisor. Större föreningar  

      kräver auktoriserad revisor    

Beskattning   Bolaget**   Föreningen**    

Anställda   Ja   Ja    
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Frankrike   Enskild firma EI  Handelsbolag SNC  Kommanditbolag SCS 

Ägaransvar   Personligt   Solidariskt och personligt  KP: solidariskt och personligt  

        KD: insatt kapital  

Kapitalkrav   Nej   Nej   Nej   

Antal ägare/medlemmar  1 fysisk person  Minst 2 delägare, fysiska eller juridiska Minst 2 delägare, fysiska eller juridiska  

Vem företräder bolaget?  Näringsidkaren  Bolagsmännen  KP eller utomstående om avtalats 

Krav på revisor  Nej   Ja, om viss storlek*  Nej  

Beskattning   Näringsidkaren  Delägarna/bolagsbeskattning möjlig Delägarna beskattas   

Anställda   Ja   Ja   Ja 

 

Frankrike forts.  KB med aktiekapital SCA Aktiebolag SA  Aktiebolag SAS(U) 

Ägaransvar   KP: solidariskt och personligt Insatt kapital   Insatt kapital  

   KD: insatt kapital 

Kapitalkrav   Icke publikt minst 37 000 € Icke publikt minst 37 000 € Minst 1 €, kan dock ej börsnoteras  

   Publikt minst 225 000 €  Publikt minst 225 000 € 

Antal ägare/medlemmar  Minst 4 fysiska eller juridiska Minst sju delägare  Minst 2 (SAS), minst 1 (SASU) 

   delägare varav en KP 

Vem företräder bolaget?  KP eller utomstående om avtalats Styrelse och vd, alternativt  Ordförande eller annan om avtalats 

      direktörskollegium  

Krav på revisor  Ja   Ja   Ja, om viss storlek*  

Beskattning   Bolaget beskattas **  Bolaget beskattas **  Bolaget, delägarbeskattning möjlig  

Anställda   Ja   Ja   Ja 

 

Frankrike forts.  Ek förening SARL/EURL  

Ägaransvar   Insatt kapital    

Kapitalkrav   Minst 1 € i form av insats   

Antal ägare/medlemmar  Minst 2 (SARL), minst 2 (EURL), 

  högst 100 st   

Vem företräder bolaget?  En eller flera fysiska personer  

  som ej behöver vara delägare  

Krav på revisor  Ja, om viss storlek*   

Beskattning   Bolaget, delägarbeskattning möjlig  

Anställda   Ja   
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*        

Om minst två av följande förutsättningar samtidigt föreligger: 

 

SNC:  

o Minst 1,5 miljoner € i balansomslutning 

o Minst 3 miljoner € i årsomsättning 

o Minst 50 anställda 

 

SAS(U): 

o Minst 1 miljon € i balansomslutning 

o Minst 2 miljoner € i årsomsättning 

o Minst 20 anställda 

 

SARL/EURL: 

o Minst 1,55 miljoner € i balansomslutning 

o Minst 3,1 miljoner € i årsomsättning 

o Minst 50 anställda 

 

** 

Bolagsskatten i Sverige f n 26,3% och i Frankrike f n 33 1/3 


