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Förord
Nästa årsskifte har Sverige varit medlem i EU under 20 år. På 
vilka sätt har det påverkat vårt samhälle? Har vi fått fler eller färre 
regler och byråkrater? Har det genom de olika regelverken från EU 
blivit svårare eller enklare att driva företag i Sverige? Det sägs att 
i storleksordningen hälften av alla svenska regler har sitt ursprung 
i EU. Grundidén är att europeiska länder ska ha gemensamma 
regelverk. Är det då klokt att vissa medlemsländer krånglar till 
regelverken ytterligare genom så kallad ”gold-plating”? 

I denna rapport tittar Småföretagarnas Riksförbund närmare på hur 
EU-politiken påverkar förutsättningarna för framförallt de mindre 
företagen. Vår utgångspunkt är att identifiera fyra konkreta områden 
där förutsättningarna för framförallt de mindre företagen kan stärkas. 
Med det hoppas vi bidra till en mer jordnära debatt om EU-politiken. 

Rapporten lägger särskild tonvikt på förutsättningarna för företagande 
i mindre tätbefolkade delar av Sverige. Därför kan det ses som en 
fortsättning på den uppmärksammade rapporten ”Kommuner som 
går mot strömmen” som Småföretagarnas Riksförbund släppte i 
början av 2014, där en kartläggning illustrerade den centrala roll 
som nyföretagande spelar för Sveriges 110 mindre glesbefolkade 
kommuner.  

Ett av reformförslagen i denna rapport är liberaliseringar som öppnar 
upp för en gemensam tjänstesektor, så att exempelvis fotografer från 
Sverige får tillstånd att jobba i andra EU-länder utan att behöva köpa 
dyra licenser. Trots att denna form av reformer kan tyckas självklar 
har det omfattande potential att lyfta tillväxten i unionen. Ett annat 
förslag är att medlemsländerna ska avstå från att överimplementera 
EU:s beslut och ett tredje att unionen ska följa en smartare väg 
till den industriella renässans som Europeiska kommissionen har 
efterfrågat. 
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Rapporten tar också upp den viktiga frågan om hur EU:s budget ska 
användas. Mycket pekar på att EU kan spendera pengar betydligt 
klokare, så att vi både får råd att sänka skatten och bättre utfall från 
utgifterna. Framförallt gäller det att inte hålla enskilda verksamheter 
under armarna, vilket underminerar den fria konkurrensen och i 
regel särskilt missgynnar de mindre företagen. Vore det inte bättre 
att satsa medlen på forskning och gemensam infrastruktur som 
kan gynna samhället utan att snedvrida konkurrensen? Genom 
bättre infrastruktur, både fysisk och virtuell, för hela landet kan 
förutsättningarna till företagande lyftas runtom landet. 

EU-kommissionen beslutade redan 2008 om ”Small Business Act” 
för Europa, vars underrubrik är ”Tänk småskaligt först”. Denna, för 
småföretagande väsentliga viljeriktning, har inte lämnat många spår 
i svensk förvaltning eller regelsystem. Det är dags att verka för en 
smartare EU-politik för småföretagen, både på EU-nivå och när det 
kommer till förvaltningen av EU-besluten på hemmaplan. 

Maj 2014 
Erik Sjölander
Näringspolitiskt ansvarig Småföretagarnas Riksförbund
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Inledning
De beslut som fattas inom EU påverkar Sveriges politiska vardag, och 
därmed också förutsättningarna för nya och växande företag. Unionen 
utgår från flera verktyg som direkt och indirekt influerar företagsklimatet 
i Sverige. Till och börja med kan EU stifta bindande lagar i form av 
förordningar och direktiv som medlemsstaterna måste följa. 

Ett mjukare verktyg är öppna samordningar, där medlemsstaterna 
uppmuntras att genomföra olika åtgärder och samverka med varandra. 
Förutsättningarna till företagande påverkas även av de skatter som 
finansierar unionen, samt av hur de medel som spenderas på bland 
annat strukturfonder och jordbrukssubventioner utnyttjas.

Många av de nationella lagar som influerar företagarnas vardag beslutas 
på EU-nivå. Under början av 2014 införde Sverige som exempel 
ny EU-lagstiftning som bland annat påverkar livsmedelsmärkning, 
avfallshantering och upphovsrätt.1 Ett annat exempel är att EU 
parlamentet vill förmå medlemsländerna att införa kvotering till 
styrelser. Eftersom medlemsländernas regeringar motsätter sig detta 
har planerna åtminstone ännu inte realiserats.2

EU påverkar även många av de beslut som fattas på lokal nivå. En 
kartläggning som publicerades av Sveriges Kommuner och Landsting 
år 2010 undersöker hur stor del av dagordningspunkterna i kommuner, 
landsting och regioner som påverkas av beslut på EU nivå. Det visar 
sig att hela 60 procent av dagordningspunkterna på olika sätt influeras 
av unionen. Beslut om alltifrån vattenskyddsområde till ombyggnad av 
stadshotell, arbetsmarknadsåtgärder och valfrihetssystem påverkas 
direkt och indirekt av EU.3

    
1 Europaparlamentet (2014).
2 Svenska Dagbladet (2013).
3 Sveriges Kommuner och Landsting (2010).
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EU:s påverkan sträcker sig även till frågor som i teorin ska beslutas 
nationellt. Boverket drar exempelvis i en granskning slutsatsen att 
EU formellt saknar befogenhet inom fysisk planering, alltså beslut 
om hur mark och vatten för användas för exempelvis bostäder och 
verksamhetslokaler. Trots det påverkar unionen, både direkt och 
indirekt, hur dessa beslut i praktiken fattas.

Det finns goda skäl att inom ramen för EU-politiken verka för 
stärkt företagsklimat. Listan på smarta reformer kan göras lång. 
Småföretagarnas Riksförbund menar att det vore önskvärt om 
unionen fokuserade på sin huvudsakliga roll att främja en fri europeisk 
marknad, och minska direkt politisk inblandning i medlemsländernas 
ekonomier. En smalare och vassare EU skulle kunna förbättra 
förutsättningarna för konkurrens och fritt utbyte. Genom sänkta avgifter 
från medlemsländerna skulle dessutom reducerad nationell skattenivå 
möjliggöras. 

Denna rapport riktar fokus på fyra konkreta reformidéer som skulle 
kunna införas i närtid, och på olika vis förbättra förutsättningarna för nya 
och växande företag. Reformerna berör både beslut som fattas i EU:s 
huvudstad Bryssel och på lokalt plan i Sverige. Förslagen är exempel 
på den form av konstruktiva förbättringar av företagsklimatet som kan 
lyfta sysselsättningen och tillväxten i Sverige och övriga Europa. 
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Reformidé 1: Öppna upp tjänstesektorn
En av grundpelarna i EU är den inre marknaden. Det fria flöde av varor 
som sker inom unionen spelar en viktig roll för ett handelsberoende 
land som Sverige. Idag går cirka 70 procent av den svenska exporten 
till andra europeiska länder, som i sin tur bidrar med cirka 80 procent 
av det som importeras till Sverige.4 EU har också frihandelsavtal med 
flertal länder som inte är medlemmar i unionen.

Medan förutsättningarna för fritt utbyte är goda i Europa när det kommer 
till varor är däremot handel med tjänster betydligt svårare. I slutet av 
2006 antog EU det så kallade tjänstedirektivet, som syftar till att främja 
friare utbyte av tjänster mellan medlemsländerna. Ännu idag präglas 
dock EU av omfattande hinder för export och import av tjänster. En 
anledning är att direktivet inte är tillräckligt ambitiöst när det kommer 
till att riva hindren för tjänstehandel. En annan är att medlemsländerna 
ännu inte tillämpat direktivet fullt ut. 

I början av 2012 skrev Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt, 
tillsammans med statsministrarna i Storbritannien, Nederländerna, 
Italien, Estland, Lettland, Finland, Irland, Tjeckien, Slovakien och Polen, 
under ett brev som uppmanade till en plan för tillväxt i Europa. Fokus 
lades på friare förutsättningar för just tjänstesektorn.5 Statsministrarna 
framförde: 

”Förändringarna borde startas i tjänstesektorn. Tjänster står idag för 
nära fyra femtedelar av vår ekonomi och det finns ännu mycket som 
kan göras för att öppna upp tjänstemarknaderna på den skala som 
krävs.”6

I teorin står det fritt att sälja tjänster över gränserna. I praktiken kan 
svenska företag som försöker sälja tjänster till andra EU-medlemmar 

    
4 Svenskt Näringsliv (2013).
5 The Telegraph (2012).
6  Ibid.
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möta en rad olika hinder. Ett exempel är krav på att företaget som säljer 
en viss tjänst måste ha sitt säte i det aktuella landet. Ett annat är att 
företagen kan förbjudas att sälja vissa tjänster om de har verksamhet i 
fler än ett land samtidigt. I vissa fall kan tjänsteföretag möta krav på att 
ha en viss etableringsform för att verka i ett specifikt land. Till och med 
företagarens bosättningsort eller medborgarskap kan utgöra hinder för 
marknadsföring av tjänster till andra EU-länder.

Mindre direkta hinder kan vara krav på ekonomiska garantier och 
försäkringar i det land där tjänsten säljs, även för företag som möter 
kraven på hemmaplan i Sverige. Dessa hinder kan slå hårt mot 
utvecklingen i svenska tjänsteföretag, som riktar in sig på att expandera 
i den europeiska marknaden.

Europeiska kommissionen har också lyft fram ett annat hinder mot 
fritt utbyte av tjänster inom EU. Hela 800 olika ekonomiska aktiviteter 
i unionen kan betraktas som ”reglerade yrken” i ett eller fler av 
medlemsländerna. Det innebär att en svensk fotograf, som fått i uppgift 
att dokumentera ett företags verksamhet, inte nödvändigtvis kan 
fotografera ett event som sker i ett annat medlemsland. Anledningen 
är att medlemsländerna kan ställa specifika krav på fotografer, som i 
praktiken stänger ute konkurrens från omvärlden.7 

Tjänstedirektivet har under senare tid minskat på de hinder som står i 
vägen för tjänstehandel. Därmed beräknas den ha bidragit till att EU:s 
samlade BNP höjts med 0,8 procent. Det motsvarar cirka en biljon 
svenska kronor. Vidare liberaliseringar av tjänstemarknaden i EU kan 
leda till ytterligare tillväxteffekter, motsvarande en höjning av unionens 
samlade BNP med mellan 0,65 och 2,31 procent. Detta motsvarar 
cirka 800 miljarder euro eller tre biljoner svenska kronor.8

Europeiska kommissionen verkar för närvarande med att se över de 

    
7 Europeiska kommissionen (2011).
8 Se sammanställning och beräkningar i Booth m.fl. (2013). Egna beräk-
ningar för omvandling till svenska kronor.
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hinder som finns för import och export av professionella tjänster mellan 
medlemsländerna. Eftersom dessa tjänster motsvarar ca nio procent 
av unionens samlade ekonomi förväntas fritt utbyte påtagligt kunna 
bidra till stärkt konkurrenskraft.9

Ökade möjligheter för företag i Sverige och andra medlemsländer att 
sälja tjänster över nationsgränserna är ett sätt att påtagligt förbättra 
företagsklimatet i EU. En övergång mot fri tjänstemarknad skulle inte 
enbart gynna svenska företags exportmöjligheter, utan också öka 
möjligheterna för svenska företag att samverka med utländska aktörer 
som kan sälja tjänster i både Sverige och andra länder. 

I synnerhet de mindre och medelstora företagens förmåga att konkurrera 
stärks om hindren för tjänstehandel minskas till ett minimum, eller helt 
avskaffas. De komplicerade kraven är i regel lättare att hantera för 
större företag. En anledning är att större företag just på grund av sin 
storlek automatiskt tenderar att nå upp till strikta krav på försäkringar 
och eget kapital. 

En annan anledning är att de större företagen vanligtvis har råd att 
anställa jurister att hjälpa dem navigera kring krånglig byråkrati. Till 
sist har större företag en reell möjlighet att öppna nya kontor i länder 
dit de exporterar tjänster. De handelshinder som kan utgöra onödiga 
kostnader för de stora företagen kan helt stänga ute många mindre 
och medelstora aktörer från att exportera. Även möjligheterna att sälja 
tjänster till offentliga aktörer i andra länder kan öppnas upp. Detta 
skulle ligga i linje med EU:s målsättning att stärka de mindre företagens 
förutsättningar att ta del av offentliga upphandlingar.

Reformer mot en inre tjänstemarknad kan sägas gynna 
samhällsekonomin i stort, och i synnerhet vara betydande för de mindre 
och medelstora företagens förutsättningar. Det är en form av reglering 

    
9 EUbusiness (2013); EurActiv.com (2013).
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som politiker på EU-nivå driver på, men som behöver implementeras i 
samtliga medlemsländers lokala lagstiftning. 

En anledning till att tjänstemarknaden inte öppnats upp tillräckligt är att 
medlemsländerna varit långsamma eller ovilliga när det kommer till att 
förenkla regelverken i enlighet med beslut på EU-nivå. Som diskuteras 
i nästa avsnitt kan näringslivets förutsättningar också hämmas av att 
nationella politiker överdriver hur EU-lagstiftning ska införas.

Förenkla tjänsteförsäljning inom EU! Genom färre begränsande 
regler gynnas i synnerhet de minsta företagen, vilka är de flesta.
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Reformidé 2: Överimplementera inte 
EU:s beslut
En central målsättning i politiken bör vara att skapa smartare och enklare 
regelverk för näringslivet. Det menar åtminstone Småföretagarnas 
Riksförbund. Förbundet verkar, bland annat genom samverkan inom 
ramen för Näringslivets Regelnämnd, för att minska framförallt de 
mindre företagens regelbörda. Frågan har relevans för såväl de beslut 
som fattas i Sverige som på EU nivå.

En studie uppskattar att kostnaden av EU:s regelverk för näringslivet 
i Sverige, för perioden 1998 till 2008, uppgår till drygt 110 miljarder 
kronor.10 Självklart kan stora samhällsekonomiska vinster realiseras 
om smartare regelverk minskar denna kostnad. När det kommer till 
EU-regler så finns också en annan betydelsefull dimension att betrakta, 
nämligen hur enhetliga regelverken är mellan medlemsländerna och 
hur de i praktiken efterlevs.

En av grundtankarna med den inre marknaden är att företag i de 
olika medlemsländerna ska följa liknande regelverk. Detta underlättar 
integrationen av medlemsländerna i en gemensam marknad. 
Som diskuterades i förra avsnittet kan tillväxten hämmas om vissa 
medlemsländer inte genomför beslut som krävs för att öppna upp 
sina marknader för konkurrens. Så kan också ske om vissa länder är 
överentusiastiska med att implementera EU-lagstiftning. 

Begreppet ”gold-plating” har under senare år blivit populärt för att 
beskriva hur politiker kan vilja sätta ”guldkant” på politiska beslut, 
genom att införa ännu strängare regler än som beslutats om av EU. 
Resultatet av lokal överreglering kan bli att företagen hämmas av 
regelbördan, samtidigt som fördelen med enhetliga regler i unionen 
uteblir.11 OECD har genomfört en djupgående granskning av hur 

    
10 Ambler, Chittenden och Bashir (2010).
11 Davidson Review (2006).
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regelverken inom olika Europeiska länder kan förbättras. Den 
internationella samarbetsorganisationen lyfter fram fördelen med att 
verka för begränsad regelbörda för näringslivet, samt att undvika ”gold-
plating”.12

Europeiska kommissionen har själv framfört: ”Det estimeras att 32 
% av den administrativa bördan [som lagar och förordningar från 
EU medför för näringslivet i medlemsländerna] resulterar från att 
medlemsländerna går bortom det som EU-lagstiftningen kräver (gold 
plating) och av ineffektivitet i ländernas administrativa procedurer.”13

Redan 2007 publicerade dessutom kommissionen en expertgrupp, 
som baserat på en genomgång av den tillgängliga litteraturen 
granskade förutsättningarna för tillväxt i små och medelstora 
företag. Expertgruppen nådde slutsatsen att ”små företag bär en 
disproportionerlig regleringsbörda jämfört med större företag: När ett 
större företag i genomsnitt spenderar en euro per anställd för att följa 
en reglering kan ett medelstort företag behöva spendera omkring fyra 
euros och ett mindre företag uppemot tio euros”.14

Egna analyser från Europeiska kommissionen stödjer således 
perspektivet att smartare regleringar och mindre regelbörda kan 
förbättra förutsättningarna för näringslivet i stort, och i synnerhet för de 
mindre och medelstora företagen. De visar även att överimplementering 
av regelverken i medlemsländerna kan hämma utvecklingen dels 
genom högre regelbörda och dels genom att minska fördelarna med 
gemensamma regelverk. 

I Sverige finns ibland en uppfattning att införandet av ovanligt strikta 
krav inom exempelvis miljöområdet är tecken på internationellt 
ansvarstagande. I själva verket nås målsättningen med liknande 
regelverk ofta bäst genom att EU:s medlemsländer utgår från samma 
krav. Därmed blir det möjligt att undvika miljöfarlig verksamhet, utan 
    
12 Se exempelvis OECD (2010a) samt (2010b).
13 Europeiska kommissionen (2009).
14 Europeiska kommissionen (2007).
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att snedvridningar uppstår på grund av att vissa medlemsländer 
ställer högre krav. Svenska företag kan också vinna på att andra 
medlemsländer inte över implementerar lagstiftning, eftersom detta kan 
minska möjligheterna att expandera verksamheten till dessa länder. 

Inspiration kan dras av den brittiska regeringen, som identifierat gold-
plating som ett hinder för företagsamheten och verkat för att minimera 
denna företeelse. Under våren 2013 förklarade exempelvis den brittiska 
näringsministern Michael Fallon att regeringen verkat för att ”effektivt 
avsluta” gold-plating. Fallon förklarade att den brittiska regeringen 
kräver av sina ministrar att de inför ”enbart det minimum [av lagar] som 
krävs för att följa varje direktiv”.15 Ambitionen att införa regelverken 
som de är tänkta, snarare än i mer omfattande format, bör också 
kunna införas i svenskt kontext. Även Tyskland och Nederländerna har 
deklarerat liknande inriktningar.

Sverige bör i likhet med Storbritannien verka för att undvika 
”gold-plating”, alltså överimplementering av EU:s beslut

    
15 BBC News (2013).
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Reformidé 3: Smartare väg till 
”industriell renässans”
Under senare tid har en våg av ”återindustrialisering” bidragit till 
jobbskapande i länder som USA och Kanada. Även i Storbritannien 
har man noterat hur företag som tidigare flyttat ut sin produktion till 
länder med lägre lönenivåer börjar intressera sig för ökad produktion 
på hemmaplan.16 

Europeiska kommissionen vill uppmuntra till en liknande utveckling 
runtom inom unionen. Därför manade kommissionen i början av 2014 
”medlemsländerna att inse industrins centrala betydelse för att skapa 
jobb och tillväxt och att integrera industrirelaterade konkurrensfrågor 
i alla politikområden”. Strategin går ut på att främja ”en europeisk 
industriell renässans”. Målsättningarna ska nås genom att stärka 
övergången mot en enhetlig europeisk marknad samt anta förslag om 
energi, transporter, rymdfart och digitala kommunikationsnät som kan 
stimulera industrins utveckling.17

Ambitionen är på många sätt god. För att främja utvecklingskraft 
i samhällsekonomin är det viktigt att stimulera företagande på 
bred nivå, det vill säga alltifrån företag som verkar inom industri till 
tjänster, jordbruk och besöksnäring. Internationell erfarenhet pekar 
på att utveckling av industrin inte är ett alternativ till, utan snarare ett 
betydande komplement till utveckling av tjänstenäringar. Innovationer 
sker som exempel i komplexa miljöer där företag inom tjänster och 
tillverkning samverkar för att skapa utveckling.18

Samtidigt är det uppenbart att EU:s faktiska politik på en rad områden 
underminerar förutsättningarna för industrins utveckling. En studie har 
exempelvis nyligen undersökt hur EU:s regelverk påverkat företag som 

    
16 PWC  (2014).
17 Europeiska kommissionen (2014).
18 Se till exempel sammanfattning i Sanandaji (2012).
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tillverkar aluminium och stål mellan åren 2002 och 2012.  Det visar sig 
att de samlade kostnaderna för reglerna varierade mellan 23 procent av 
företagens samlade vinster år 2006 (när vinstmarginalen var ovanligt 
god) och hela 242 procent av vinsterna 2012 (när vinstmarginalen var 
låg).19

Kostnaderna uppstår framförallt på grund av miljöregler som driver upp 
kostnaden för den energiintensiva verksamheten att tillverka aluminium 
och stål.20 Självklart kan miljömässiga skäl läggas fram för varför en 
sådan politik förs. Samtidigt kan resultatet bli att industrin i EU-länder 
faller efter i konkurrensen, vilket i sin tur leder till att produktionen 
förläggs i länder med betydligt lägre miljökrav.

Inom miljöområdet finns exempel på regelverk som påverkar 
näringslivets förutsättningar påtagligt, utan att nödvändigtvis ens 
gynna miljön. Ett aktuellt exempel är att EU kritiserar Sverige för att 
tillåta lastbilar som är drygt 25 meter långa. De flesta medlemsländer 
sätter stopp för så långa fordon. Förhandlingar inom unionen kan leda 
till att de långa svenska lastbilarna hindras från att handla med andra 
länder. Detta trots att transporter med större lastbilar kan, beroende på 
förutsättningar, vara mindre påfrestande på miljön än transporter med 
mindre lastbilar.21

Även tiden det tar, och därmed kostnaderna, att få miljötillstånd är 
ovanligt omfattande i Sverige jämfört med liknande länder. Detta beror 
bl.a. på de mycket frikostiga möjligheterna att överklaga beslut, både 
innan som efter de trätt i kraft. I vissa fall upplevs det närmast som civil 
olydnad.

Det finns en klar risk att EU:s målsättningar om att främja en industriell 
renässans fokuserar på olika former av aktiv politisk inblandning i 
näringslivet med skattemedel. Resultatet kan bli skev konkurrens och 

    
19 Renda m.fl. (2013).
20 Ibid.
21 Sveriges Radio Ekot (2014).
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att ett fåtal större producenter gynnas, medan mindre konkurrenter får 
desto svårare att hävda sig i konkurrensen. En smartare väg vore att 
fokusera på att minska de hinder som EU-lagar och medlemsländernas 
interna regelverk sätter i vägen för industrin. Smartare och enklare 
regelverk krävs, som möjliggör att kombinera höga miljömålsättningar 
med goda grundvillkor för nya industriföretag.

Ställ högre krav på tillsynsmyndigheter och rättsvårdande 
instanser. Minska dessutom kretsen av dem som har möjlighet 

att ompröva tillståndsbeslut innan de trätt i kraft. Processer med 
miljöprövningar måste bli lika i Sverige som inom EU.
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Reformidé 4: Spendera mindre, och 
klokare
EU:s budget för 2013 uppgick till motsvarande cirka 1 330 miljarder 
svenska kronor. Hela 88 procent av utgifterna gick till de två stora 
utgiftsområdena ”hållbar tillväxt” (som omfattar stöd till regional 
utveckling och sysselsättning liksom åtgärder för konkurrenskraft och 
sammanhållning) samt till ”skydd för förvaltning av naturresurser” (som 
omfattar stöd till jordbruk, fiske och miljö samt till landsbygdsutveckling).22 

Det finns goda skäl att se över utgifterna i unionen, vilka direkt 
och indirekt finansieras av skattebetalarna i medlemsländerna. 
Tankesmedjan Open Europe framförde i mitten av 2012 att EU drev 
på en ökning av utgifterna med cirka sju procent för 2013 jämfört 
med föregående år. Detta trots att många individuella medlemsländer 
samtidigt var tvungna att genomföra omfattande besparingar för att få 
sina offentliga budgetar i balans.23

Open Europe föreslog en alternativ budget, som skulle minska de 
samlade utgifterna för EU med nära 30 procent. Enligt tankesmedjan 
skulle den alternativa budgeten dessutom främja mer än den faktiska 
budgeten. Den alternativa planen inkluderade exempelvis att rika 
medlemsländer inte längre skulle skicka skattepengar till andra rika 
medlemsländers regionala utveckling.24

Den senare åtgärden skulle kunna medföra besparingar på motsvarande 
cirka 200 miljarder kronor. Ytterligare cirka 240 miljarder kronor skulle 
kunna sparas genom att minska och strömlinjeforma jordbrukspolitiken. 
Omfattande besparingar skulle enligt analysen också kunna införas 
genom att minska den interna byråkratin i unionen.25

    
22 EU-upplysning (2013). Egen beräkning för omvandling till svenska kronor.
23 Swidlicki, Kullmann och Persson (2012).
24 Ibid.
25 Ibid.
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Vid sidan av att spendera mindre skattemedel finns också omfattande 
potential att lägga pengarna på klokare verksamheter. Ett exempel på 
detta är EU:s jordbrukspolitik, baserat på omfattande subventioner till 
bönder. En analys som publicerats av OECD noterar att den kostsamma 
jordbrukspolitiken kan leda till att fler verkar inom jordbruket. Samtidigt 
skapar den också snedvridande effekter. När jordbrukarnas ekonomiska 
incitament riktas mot att maximera bidragsinkomsterna leder det till 
suboptimal utnyttjande av jordbruksmarken, vilket kan leda till minskad 
sysselsättning i jordbruket.26

EU:s strukturfonder medför också politisk inblandning som kan 
snedvrida konkurrensen. Flertal studier har pekat på att fonderna, trots 
deras omfattande prislapp, inte lyfter tillväxten och sysselsättningen 
på det sätt som man kan förvänta sig. De massiva utgifterna har 
förstås en betydande direkt effekt på sysselsättning och företagande. 
Denna effekt tycks dock i stor uträckning motverkas av att den politiska 
inblandning som utgifterna innebär snedvrider förutsättningen för fri 
konkurrens, vilket i sin tur hämmar utvecklingen.27

I en studie som publicerats av Europeiska Centralbanken dras 
slutsatsen: ”från ett teoretiskt perspektiv ökar inte ökade utgifter 
via EU nödvändigtvis den totala sysselsättningen. Snarare beror 
effekten på om strukturfonderna utnyttjas som kapital subsidie eller 
som investering i humankapital”. Vidare står i samma studie: ”Våra 
empiriska resultat bekräftar de teoretiska förutsägningarna då totala 
utgifterna för fonderna inte har några positiva effekter på regionala 
sysselsättningsnivåer”.28

Under perioden 2007 till 2013 omfattar EU:s budget cirka motsvarande 
8 620 miljarder svenska kronor, varav cirka 3 080 miljarder är avsatta för 
regional utveckling.29 Det är högst anmärkningsvärt att dessa pengar 

    
26 Mattas m.fl. (2011).
27 Se till exempel Santos (2008), Mohl och Hagen (2008) samt Lall (2009).
28 Mohl och Hagen (2011).
29 Tillväxtverket (2013).
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spenderas på en politik som knappt, om ens alls, lyfter den regionala 
sysselsättningen. Alternativet till dessa omfattande utgifter skulle trots 
allt kunna vara att sänka skatten på arbete, ägande och företagande 
runtom unionen.30

Vid sidan av lägre utgifter kan också medlen utnyttjas klokare. Idag 
bygger jordbrukspolitiken och regionalpolitiken i stor utsträckning på 
att hålla existerande strukturer under armarna. Vissa företag, offentliga 
kluster och lokala myndigheter får bidrag för att hålla på med en viss 
ekonomisk aktivitet. 

Resultatet är att stora snedvridningar skapas, då verksamheter styrs 
mer utifrån målet att få bibehållna eller ökade bidrag snarare än att förbli 
konkurrenskraftiga på den fria marknaden. Nya och mindre företag kan 
ha svårare att få tillgång till medlen än större och äldre verksamheter, 
som hunnit bygga upp kontakter med beslutsfattare och lärt sig hur 
man på bästa sätt kan söka bidrag. 

Ett alternativt sätt att spendera pengarna vore att rikta in dem på 
åtgärder som i allmänhet är gynnsamma för företagen och medborgarna 
i ett land, region eller ort – utan att gynna vissa aktörer före andra. 
Exempel på detta är investeringar i transportinfrastruktur, som kan 
gynna samtliga företag och individer i en region, och dessutom skapar 
bättre möjligheter till handel med andra regioner. 

Ett annat exempel är investeringar i grundforskning eller utbildning som 
kan gynna hela branscher snarare än enbart enskilda verksamheter. 
Målsättningen med regional utveckling kan behållas genom att medlen 
ges till forskning och utbildning inriktad till branscher som exempelvis 
jordbruk, fiskodling och skogsbruk som är relevanta för framförallt 
mindre glesbefolkade dela av landet. Ett tredje exempel är att pengarna 
används för att införa så kallade ”företagslotsar” i olika delar av Sverige, 

    
30 Framförallt via den indirekta effekten att de nationella avgifterna till EU 
kan minskas, vilket kan översättas till lägre skattetryck.
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alltså personer anställda eller anlitade av det offentliga, vars uppgift är 
att hjälpa företag hantera krångliga regelverk lokalt, på statlig nivå och 
på EU-nivå. 

Det är aldrig lätt att utforma offentliga utgifter så att de på optimalt 
sätter gynnar förutsättningarna för nya och växande företag. Hur väl 
enskilda satsningar fungerar beror på hur exakt de införs och i vilken 
kontext. Samtidigt är det uppenbart att de hundratals miljarder kronor 
som går till jordbrukspolitik, regionalpolitik och andra liknande program 
är långtifrån optimala. 

Det finns goda skäl att minska utgifterna för att kunna stimulera 
företagandet via lägre skatter, samt verka för att de medel som 
spenderas går till satsningar som istället för att hålla enskilda företag 
under armarna faktiskt förbättrar grundförutsättningarna till utveckling 
runtom landet.

Satsa strukturfondsmiljarderna på infrastruktur, så att fler 
kan driva företag och jobba i glesbygd. Det är ett betydligt 

smartare val än att ge stöd till enskilda företag.
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